-9
,!1
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

ri

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 256-12.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e um das do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi
à abertura do anexo 16, à f. 2.
Eu
ç
aCoordenadoria de Registros Partidários, Autuação
Aux..
àinfcrrnáica
e Distribuição presente termo.

Partido Trabalhista Nacional

3

1

1

___
LtI

SERV ÇOS
ASSESSORIA.
POL T CAI]

Ilim

EmjsSao: 27/04/15

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO

CONTA - 3.1.1.01.0405

.

008850001000005001
008850001000006001
008850001000007001
008850001000008001
008850001000011000

04/02/14
008850001000002001

24/02/14
008850001000001001
008850001000002001
008850001000003001
008850001000004001
008850001000105001
008850001000006001

28/02/14
008850001000005001

11/03/14
008850001000001001

27/03/14
008850001000001001
008850001000002001
008850001000003001
008850001000005001

28/03/14
008850001000002001

31/03/14
008850001000002001

02/04/14

C CUSTO

ITEM CONTA

COO CL VP.L -

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR:

- SERVICOS DE ASSESSORIA POLIOCA

28/01/14

008850001000004001

Fil

XPARTIDA

DESCRICAO
- SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS

CONTA
3.1.1.01.04

008850001000003001

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

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

...

SIGA /CTBR400/v.11
Nora...
1J5:27

ASSES. POLITICA - 01/2014
TO TIT: ADM-012014
ASSES. POLITIcA - 01/2014
DM-012Q14
ASSES. POLITICA - 01/2014
10 TIT: 5014-012014
ASSES. POLITICA - 01/2014
ORMIGA TIT: ADM-012014
ASSES. POLITICA - 01/2014
O TIT: ADM-012014
ASSES. POLITICA - 01/2014
T: ADM-012014
CONSULT.POLITICA -01/2014
ECA TIT: ADM-56

KATIA NASCIMEN

0101

3.000,00

3.000,00 D

REGLBNE TIT: A"

1101

7.500,00

10.500,00 O

RICARDO FARRIZ

0,101

5.000,00

15.500,00 O

MARCUS-QUITO E

" 0101

7.500,00

23.000,00 D

ROBISGN BIAZOT

0101

1.500,00

24.500,00 D

0101

3.000,00

27.500,00 D

0101

10.000,00

37.500,00 D

22.637,50

60.137,50 D

.

SONIA MARIA TI
FONSECA & FONS

SERV. MEl E PROPAGANDA NZ7 COMUNICACAO E
PR TIT: ADM-221
.

0101

ASSES. POLITICA - 02/2014 RATIA NASCIMEN
TO TIT: 5014-022014
ASSES. POLITICA - 02/2014 REGIAI9E TIT: A
014-022014
ASSES. POLITICA. - 02/2014 RICARDO FABRIl
00 TIT: ADM-022014
. ASSES. POLITICA - 02/2014 MARCUS-QUITO F
ORNIGA TIT: ADM-022014
ROlEI. POLITICA - 02/2014 ROBISON BIAZOT
1 TIT: ADM-022014
ASSES. POLITICA - 02/2014 SONSA MARIA TI T: 5014-022014

0101

3.000,00

63.137,50 D

0101

7.500,00

7,637,:5ô •D

0101

5.000,00

75.637,50 D

7.500,00

83.137,50 D

1
0101' -

1.500,00

84.637 50 O

0101

3.000,00

87.637,50 D

SERV. MKT PROPAGANDA NZ7 CO84UNICACAO E P
R TIT: ADM-226

0101

23.462,50

111.100,00 D

CONIULT.POLITICA. -02/2014 FONSECA & FONS
ECA TIT: ADM-57

0101

10.000,00

121.100,00 D

0101

3.000,00

124.100,00 D

0101

3.000,00

127.100,00 O

0101

23.462,50

150.562,50 O

.
--

.

.

-

-

-

ASSES. POLITICA - 03/2014 KATIA NASCIMEN
10 TIT: ADM-032014
ASSES. POLITICA - 03/2014 SONIA MARIA TI
T: ADM-032014
SERV. MKT E PROPAGANDA NZ7 COMUNICACAO E
PR TIT: ADM-234
CONSULT.POLITICA -03/2014 FONSECA & FONS
ECA TIT: ADM-58

:-

-

0101

8.333,00

158.895,50 O

ASSES. POLITICA - 03/2014 RICARDO FABRIZ
00 TIT: 3514-032014

0101

166.895.50 D

ASSES. POLITICA - 03/2014 MARCUS-QUITO 8
OPMIGA TIT: ADM-032014

0101

174.895,50 D

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: .,16:05:27
LOTE/SUB/DOC/LINNA
000001001000001001
000001001000001002
12/05/14
008850001000012001

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

Partido Trabalhista Nacional
01.248.36210101-69
DE 01/01/14 ATE 31/12/1
RAZAO AMALITICO EM REAL

EmiSsaO: 27/04/15
HISTORICO
REGIANE SERVICO5 PRESTADOS
RICARDO SERVICOI PRESTADOS

XPARTIDA
2.1.1.01.120185
2.1.1.01.020188

Til
0101
0101

C CUSTO

ITEM CONTA

5.000,00
8.000,00

SALDO ATUAL
179.895,50 O
187.895,50 D

DEBITO

COO CL VAL

CREDITO

SERV. MKT PROPAGANDA NZ7 COMUNICACAO E P
R TIO: ADM-240

osoi

23.462.50

211.358,00 D

PREST SERV ASSESSORIA POL MARIA DOLORES
TIT: ADM-040414
ASSES. POLITICA - 04/2014 ROBISON BIAZOT
1 TIT: ADM-150414
ASSES. POLITICA - 04/2014 KATIA NASCIMEN
TO TIT: ADM-290414
ASSES. POLITICA - 04/2014 SONIA MARIA TI
T: ADM-290414
ASSES. POLITICA - 04/2014 REGIANE TIT: A
DM-290414
ASSES. POLITICA - 04/2014 MARCUS-QUITO F
ORMIGA TIT: ADM-290414
ASSES. POLITICA - 04/2014 RICARDO FABRIZ
ID TIO: ADM-301414
PRESO SERV ASSESSORIA POL MARIA DOLORES
TIT: ADM-300414

0101

5.000,00

216.358,00 O

0101

1.500,00

217.858,00 O

0101

3.000,00

220.858,00 D

0101

3.000,00

223.858,00 D

0101

5.000,00

228.858,00 D

0101

8.000,00

236.858,00 D

0101

8.000,00

244.858,00 D

0101

5.000,00

249.858,00 O

SAL REF 05/2014 KATIA NASCIMENTO TIT: GP
E~290514
SAL REF. 05/2014 REGIANE TIT: GPE-290514
SAL REF. 05/2010 MARCOS-QUITO FORNIDA TI
T: GPE-250514
SAL REF. 05/2014 ROB150N BIAZOTI TIT: GP
E-290514
SAL REF. 05/2014 MARIA DOLORES TIT: GPE290514
SAL REF. 05/2014 SONIA MARIA TIT: GPE-29
0514

0100

3.000,00

252.858,00 D

0101
0101

5.000,00
8.000,00

257.858,00 O
265.858,00 D

0101

1.500,00

267.358,00 O

0101

5.000,00

272.358,00 O

0101

3.000,00

275.358,00 O

0101

24.625,00

299.983,00 O

0101

8.000,00

307.983,00 D

0101

300,00

308.283,20 O

0101

120,00

308.403,00 O

0101

800,00

309.203,00 O

20/06/14
008850001000002001 SERV MKT E PROPAG 06/2004 NZ7 COM0IOICACA
O E PR TIT: ADM-00000265

0101

24.625,00

333.828,00 D

24/06/14
008850001000014001 ARIES. POLITICA - 04/2014 ROBISON BIAZOT
O TIT: ADM-042014

0101

1.500, 00

335.328,00 O

0101

3.000,

338.328,00 D

0101

5.000,

343.328,00 O

0101

8.000,

351.328,00 D

27/05/14
008850002000114001
008850001000117001
008850001000120001
008850001000121001
008850001000123001
008850001000124001
008850001000125001
008850001000126001

29/05/14
008850001000037001
008850001000040001
008850001000041001
008850101000042001
008850001000043001
008850001000044001

30/05/14
000000000000001001 NF. 253 MKT PROG.

-

2.1.1.01.020168

02/06/14
008850001000008000 ARIES. POLITICA - 05/2014 RICARDO FABRI2
ID TIT: ADM-020614
008850001000019001 VR REP. 05/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE300514
008850001000020001 VT REF. 05/2014 DAITIELE CAMPOS TIT: ORE3005 14A
008850001000021001 SAL REP. 05/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GP0
-300514B

27/06/14
008850001000023001 ARIES. POL. 06/2014 KATIA NASCIMENTO TIT
ADM-30062 014
008850001000024101 ARIES. POLITICA 06/2014 REGIANE TIO: ACM
-30062014
008850001000025001 ARIES. POLITICA 06/2014 RICARDO FABRIZIO
TIT: ADM-30062014

Pgtdo_Traba1hista,Nacjonal

008850001000027001
008850001000028001
008850001000029001
008850001001034001
008850001000039001

28/07/14
008850001000001001
008850001000002001
008850001500504051
008850001000005001
008850101000006001
008850001000007001
008850001000008001
008850001000009001

01/08/14
008850001000004001

25/08/14
008850001000002001
008850501000013001
008850551555004001
008850001000005001
008850001000006001
008850001000007001
008850001000009001
008850001000010101
000850111001011001

02/09/14
008850101000007011
26/09/14
008850551515008001

30/09/14
008850011015553101
008850001000004001

.

Paaina:

-

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

Partido Trabalhista Nacional
01.248.362/0001-69
DE 01/01/14 ATE 31/12/11a\
RAZAO ANALITICO EM REAL

SIGA /CTBR400/v.11
:05:28-.
Hora...:
LOTE/SUB/DOC/LINRA
008850001000026001

..

Emissao: 27/04/15
XPARTIOA

HIsTORICO

ASSES. POLITICA 06/2014 MARCUS-QUITO FOR
MIGA TIT: ADM-30062014
ASSES. POLITICA 06/2014 ROB150N BIAZOTI
TIT: ADX-30062014
ASSES. POLITICA 06/2014 MARIA DOLORES TI
T: ADM-30062014
ASSES. POLITICA 06/2014 SONIA MARIA TST:
ADM-300 62 014
VR REF. 07/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE30062014
SAL. REF. 06/2054 DANIELE CAMPOS TIT: GP
E-30062014B

-

Fil
0101

C CUSTO

ITEM CONTA

COO CL VAI.

DEBITO
8.000,00

CREDITO

SALDO ATUAL
359.328,00 O

0101

1.500,00

360.828,00 D

0101

5.000,00

365.828,00 D

0101

3.000,00

368.828,00 D

0101

330,00

369.158,00 O

0101

800,00

369.956,00 O

SERV. MKT PROPAGANDA N17 COMUNICACAO E P
R TIT: ADM-00000268
ASSES. POLITICA 07/2014 ROBISON BIAZOTI
TIT: ADX-07/2014
ASSES. POLITICA 07/2014 KP.TIA NASCIMENTO
TIT: ADM-072114
ASSES. POLITICA 07/2014 REGIANE TIT: AIIM
-072014
ASSES. POLITICA 0712014 RICARDO FABRIZIO
TIT: ADM-072014
ARIES. POLITICA 07/2014 MARCUS-QUITO FOR
MIGA TIT: ADM-072014
ASSES. POLITICA 07/2014 MARIA DOLORES TI
T: ADM-072014
ASSES. POLITICA 07/2014 SONIA MARIA TST:
AIIM- 07 2 O 14

0101

24.625,00

394.583,00 1

0001

1.500,00

396.083,00 0

0101

3.000,00

399.083,00 D

0101

5.000,00

404.083,00 D

0101

8.000,00

412.083,00 D

0101

8.000,00

420.083,00 D

0101

5.000,00

425.083,00 D

0101

3.000,00

428.083,00 D

A5SESS POL REF 07/2014 DANIELE CAMPOS TI
TI GPE-072014

0101

800,00

428.883,00 O

ASSES. POLITICA - 08/2014 RAbIA NASCIMEN
TO TIT: ADM-082014
AbOIO. POLITICA - 08/2014 REGIANE TIT: A
164-082014
ARIES. POLITICA - 08/2014 RICARDO FABRIl
ID TIT: ADM-082I14
ARIES. POLITICA - 08/2014 MARCUI-QUITO P
ORNIGA TIT: ADM-082014
ARIES. POLITICA - 08/2014 ROBISON SIAZOT
1 TIT: ADM-082014
ARIES. POLITICA - 08/2014 MARIA DOLORES
TIT: ADM-082014
ARIES. POLITICA - 08/2014 SONIA MARIA TI
T: ADM-I82014
VR REF - 09/2014 CLAUDIA TIT: ADM-182014
A
VT REF - 09/2014 CLAUDIA TIT: ADM-082114
B

0101

3.000,00

431.883,00 D

0101

5.000,00

436.883,00 D

0101

8.000,00

444.883,00 O

0101

8.000,00

452.883,00 D

0101

1.500,00

454.383,00 D

0101

5.000,00

459.383,00 D

0101

3.000,00

462.383,00 O

0101

330,00

462.713,00 D

0101

132,00

462.845,00 D

PAGTO. TIT. : AIIM 082014 -

0101

-CLAUDIA

464.845,00 D

ASSES. POLITICA - 09/2014 CLAUDIA TIT: A
DM-092014

0101

2.

467.328,00 D

ASSES. POLITICA - 09/2014 REGIANE TIT: A
DM-092S14
ARIES. POLITICA - 09/2014 RICARDO FABRIl

0101

S.

472.328,00 D

0101

8.

480.328,00 II

PartidoTralhista Nacional
01.246.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL
DE 01/01/14 ATE 31/12/1 -

SOGA /CTBR400/v.11
Hora...: 16:05:28
LOTE/ SUB/DOC/LIN4
008850001000005001
008850001000006001
008850001000007001
008850001000008001
008850001000009001

30/10/14
008850001000002001
008850001000003001
008850001000004001
008850001000005001
008850000000008001
008850001000009001
008850011000010001
008850001000011001
31/10/14
008850001000004001
008850001000005001

Pagina:
5
DT.Ref. : 31/12/14
Emissao: 27/04/15

HISTORICO

XPARTIDA

Fil

10 TIT: ADM-092014
ASSES. POLITICA - 09/2014 MARCUS-QUITO F
ORMIGA TIT: ADM-092014
ASSES. POLITICA - 09/2014 ROBISON BIAZOT
1 TIT: ADM-192014
ASSES. POLITICA - 09/2014 MARIA DOLORES
TIT: AOM-092014
ASSES. POLITICA - 09/2014 SONIA MARIA TI
T: ADM-092014
ASSES. POLITICA - 09/2014 BATIA NASCI?N
TO TIT: ADM-30592014

ASSES. POLITICA - 10/2014 BATIA HASCIMEN
TO TIT: ADM-102014
ASSES. POLITICA - 10/2014 MARCUS-QUITO F
ORMIGA TIT: ADM-102014
ASSES. POLITICA - 10/2014 RO9ISON BIAZOT
O TIT: ADM-102014
ASSES. POLITICA - 10/2014 MARIA DOLORES
TIT: I4DM-102014
ASSES. POLITICA - 10/2014 CLAUDIA TIT: A
DM-102014
ASSES. POLITICA - 10/2014 SONIA MARIA TI
T: A086-102014
VR REF 11/2014 CLAUDIA TIT: ADM-102014A
VT REF 11/2014 CLAUDIA TIT: ADM-102114B

ASSES. POLITICA - 10/2014 REGIANE TIT: A
DM-1I2014
ASSES. POLITICA - 10/2014 RICARDO FPBRIZ
00 TIT: ADM-102014

28/10/14
008850001000001001 ASSESS. POLITICA 11/2014 KATIA NASCIMENT
O TIT: ADM-112014
008850001000002001 ASSESS. POLITICA 11/2014 CLAUDIA TIT: AD
M-112S14
008850005000003001 ASSESS. POLITICA 11/2014 SONIA MARIA TIT
ADM-112014
03/12/14
008851101000003011 ASSESS. POLITICA 11/2014 LEONARDO ROBERT
O TIT: 14110-112014
008850001000004101 ASSESS. POLITICA 11/2014 REGLRNE TIT: AI)
M-112S14
008851101100005011 ASSESS. POLITICA 11/2014 MARCUS-QUITO FO
RNIGA TIT: ADX-112I14
008850011000006001 ASSESS. POLITICA 11/2014 FRSJ6Z TST: AIE4112014
008851101110117001 ASSESS. POLITICA 11/2014 REGINPLDO TST:
ADM-122S14
23/12/14
008850001110016001 ASSESS. POLITICA 10/2014 MARIA DOLORES T
IT: ADM-112014
29/12/14
050011001I10011001 CANCELAMENTO BAIXA EII6A
1.1.1.01.0251
118851001000012001 ASSEIS. POLITICA 12/2014 MPRCUS-QUITO FO
8041GA TIT: ADM-122014
108850001110113011 ASSESI. POLITICA 12/2014 ELMA TIT: ADM-1
22014
008851001010005001 ASSEIO. POLITICA 12/2014 BATIA HRSCIMENT
O TIT: ADM-122014A

-

C CUSTO

ITEM CONTA

COO CL VAL

DEBITO

-

CREDITO

SALDO ATUAL

0101

8.000,00

488.328,00 O

0101

1.500,00

489.828,00 D

0101

5.000,00

494.828,00 D

0101

3.000,00

497.828,00 O

0101

3.000,00

500.828.00 D

0101

3.000,00

503.828,00 D

0101

8.000,00

511.828,00 O

0101

0.500,00

503.328,00 O

0101

5.000,00

518.328,00 D

0101

2.000,00

520.328,00 D

0101

3.000,00

523.328,00 D

0101
0101

285,00
114,00

523.613,00 O
523.727,00 D

0101

5.000,00

528.727,00 O

0101

8.000,00

536.727,00 D

0101

3.000,00

539.727,00 1

0101

2.470,80

542.197,80 1

0101

3.000,00

545.197,80 D

0101

2.500,00

547.697,80 O

0101

2.000,00

549.697,80 D

0101

4.000,00

553.697,80 D

0101

5.055,00

558.697,80 D

0101

4.000,00

562.697,80 D

0101

5.000,

567.697,80 D

0101
0101

4.0

565.697,80 O
569.697,80 D

0101
0101

571.697,80 D

0,
3.00

\

\

574.697,80 D

Partido Trabalhista Nacional
01.248.362/0001-69
P.AZAO PNALITICO EM REAL
DE 01/01/14 ATE 31/12/1'

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 16:05:28

Emissao: 27/04/15

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO
XPP,ATIDA
008850001000006001 ASSESS. POLITICA 12/2014 LEONARDO ROBERT
O TIT: ADM-122014A
008850001000007001 ASSESS. POLITICA 12/2014 REGIANE TIT: AI)
M-122014A
008850001000008001 ASSESS. POLITICA 12/2014 CLAUDIA TIT: AD
M-122014A
008850001000009001 ASSESS. POLITICA 12/2014 FRANZ TIT: ADM122014A
008850001000038001 ASSESS. POLITICA 12/2014 REGINALDO TIT:
ADM-122014A
30/12/14
008850001000006003
Totais

da

Pagina:
6
DT.Ref. : 31/12/14

Fil

C CUSTO

ITEM CONTA

COO CL VAL

0101
0101

CREDITO

4.000,00

SALDO ATUAL
578.697,80 D

2.000,00

580.697,80 D

0101

-

2.428,00

583.125,80 D

0101

5.000,00

568.125,80 D

0101

4.000.00

592.125,80 O

2.000,00

594.125,80 D

ASSESSORIA POLITIA REF 12/2014 ELMA
Conta

2.1.1.01.020234

0101

>
-

TOTAL

DEBITO

596.125,80

2.000,00

594.125,80 D

GERAL=>

-

Hora: 16:05:29

274/20l5

DOC Eletrônico /TED - Consulta favorecido

A33K27121 5763313010
2710412015 12:39:23

Conta debitada
gencia
Conta
Período

11v3-7

21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
2910112014 a 2910112014

Favorecidos
Documento
Finalidade
Data débito
Banco
Agência
Favorecido

800.007
Pagamento aluguel/condomínios
2910112014
237 BRADESCO
461 N.SRA.SABARA-URB.Sp
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

Tipo
Situação

Processado

Conta + DV
CPF/CNPJ

167072
132.949.318-40

1 ransaçso efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

si).bb.m.br/aaç/nodciabb?enSessao= 92ea76f63933e2db883e14aebcd422eo&ccdMenis=6125,6126,6127&codNojcja=o

1/1

27/04/2015

Aviso de lançamento

Agência
Conta corrente

A33K271215763313017
2710412015 12:47:03

1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Valor R$ 3000,00 D
Data 2910112014
Importe referente a Emissão de DOC, documento 12.905, lote 13105, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARCIA PEREIRA CRAVO em 2710412015 12:47:03

1/1

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento
DETERMINADO, de

PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR

pzo

uni lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PT—
N, com sede adrnnistrativa à Rua Jacofer, no 615 - B, bairro do Lin,ao, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob no
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante Íegal, Sr. JOSÉ MAs$P
/11
•
ABREU, brasileiro, casado, empresário,
devidamente inscrito no CPF/MF 5dbho
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial, doravante aqui designa o
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, KATIA CRISTINA D
NASCIMENTO, brasileiro, solteira portador da CIRG a° 22.688.963-4 SSP/SP,
CPF/MF n° 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Estev-es, n° 635
Jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital, doravante aqui
designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente
instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas
e condições seguintes:
1— DO OBJETO

-

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de
gestão aos projetos políticos desenvolvidos pela CONATANTE.

2– DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A

CONTRATANTE se

compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.

2.2

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
\\\ CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1

Competirá à
CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional
contato com a CONTRATADA.

3.2

Será de responsabilidade da

CONTRATADA, Comunicar
CONTRATAJ'TrE eventuais alterações de horários e/ou dias em que

prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a

CONTRATADA por

qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
Promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4

3.5

Fica responsabilizada a CONTRATADA

por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
ç
Preven ão contra acidentes de trabalho.
Fica a CONTRATADA
responsável por todo e qualquer dano causado por seu
funcioniao em P essoas' e bens pertencentes a
CONTRATANTE, e assumirá a
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendose a colocar a última a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela CONTRATAI..fl'E
em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.

4—DA REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 3.000,00 (iWs mil tais),
a título
\\\
de honorários mensais, vmcendos no dia 05 de cada mês, devendo a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO RPA com a data

do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.

5 PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1 O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro) meses,
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrog
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedêi
5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescinc
os seus fins e direitos.

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
5.4

As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.

5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:

5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;

5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6-

GERAIS

6.1
-

6.2

Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da
e será objeto de aditivo contratuaL

CONTRATANTE

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO
- , E STADO DE SÃO PAULO, como o

competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

Parti do Tm

Nacional

Crir^
,L- a0N'.^2
I ícimeI
.o

TESTEMUNHAS
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

REGIANE APARECIDA ZERÈTZKY

Valor dos serviços:

R$ 7.500,00

(Sete mil quinhentos
reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente ? o r

tação de serviços de Janeiro/2014.

São Paulo, 3L de

de

c4
REGIANE APARECIDA ZEREKY
CPF 390.196.348-01

o

CONTRATO DE PRESTAÇÃO . DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
REGIANE APARECIDA ZERETSKY, brasileira, autônoma, portadora do RG. fl•Q 24.140.719-9
SSP/SP e do CPF N 2 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera, n.2
apto n 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São Paul P, / 1
doravante referido como CONTRATADO,
.
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de pnço, forma e prazo.

O OBIETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sudoeste, prestado de
forma autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO cocoda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por , ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta; Caso o CONTRATAD no apresente resultados satisfatórios dentro dos

prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
.prematuramente- este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimeflto comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS
obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e'
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE
informáÇõeS necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados.

/1

1
O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado ilas
Cláusula Sexta:
partes a remuneração devida ao CONTXIADO em face de sua prestação de serviços 9S/,0j?$J
eventuais ressarcimentosdevidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS
Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
Cláusula Sétima:
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
QUINHENTOS
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.
(NOVENTA E
AÇRA DE SERVIÇOS
pPZO DA PRESTÃO
Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISAO DO CONTRATO
Além das hipóteses de 'es. isão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
Cláusula Nona:
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
Cláusula Décima:
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

/4»

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidades salvo se
expressamente autorizado pelo CONTFAT. '.NTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DOFQRQ
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
Cláusula Décima Primeira:
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a qualquer

á

outro, por mais privilegiado que seja.
=r4

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestaçãh de
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de dtiã
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trab11ista Nacional (CONTRATANTE)

REGIANE APARECIDA ZERETZKY (CONTRATADO)

*

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2
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Emissão de comprovantes

A330031725902373011
0310212014 17:39:45

\-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 17.39.45
AUTOATENDIMENTO
03/02/2014 0001
SEGUNDA VIA
1193201193
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE.
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
21.810-3
AGENCIA: 1193-2 CONTA:
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0037-X - S PAULO SANTA IFIGENIA
60.785-0
CONTA:
FAVORECIDO: RICARDO FABRIZIO PACHECO DE OLIVEIR
213.712.35848
CPF/CNPJ:
5.000,00
VALOR: R$
DEBITO EM: 30/01/2014
DOCUMENTO: 013001
TICACAO SISBB:
A

A.AB8.A32.772.F20.C6C

Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA P9RBRA CRAVO.

1/1
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TED -Transferência Eletrônica Disponível

í

A33T281 653286072022
281011201417:15:06

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem I)
Conta corrente (com
CPF
kt..... f,.,fl'fr4fl

1193-2
21810-3

f)

Finalidade
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

PARTIDOTRAB NACIONAL

ITAUUNIBANCOS.A.
341
S PAULO SANTA FIGBJL
37
607850
213.712.358-48
RICARDO FABRIZIO PACHECO DE OLFV ERA
PAGAMENTO FORNECEDORES
5.00000
3010112014

Transação registrada .como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 213710024.
1J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
Us
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

RICARDO FABRIZ1O DE OLIVEIRA

Valor dos serviços:

R$ 5.000,00

(Cã comIiai)

Recebi de Partido trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jaxifer6i5,Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, Irnportânda
acima mencionada referente à prestação de serviços de Janeiro/2014.

São Patdo,_de

RICARDO FABRÍZIO DE OUVEIRA
CPF 213.712.358-48

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - 71\, com endereço à Rua Jacofer, n.9 .615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.2
01.248.36210001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
RICARDO FABRÍZIO DE OLIVEIRA, brasileir9, autônomo, portador do RG. n. 2 22.937
SSP/SP e do CPF N2 213.712.358-48 com endereço à Rua Haddock Lobo, n. 2 1282
n9 61, Bairro Jardins, Município de São Paulo/SP, doravante referido
CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

I1Ii!i t,ISJ !ISIiÏiI
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Central, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sol sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatfcio ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que neccssaxio, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar a CCNTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO no apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumpriniento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer ,seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizadp,
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obnga-se a pagar dentro do prazo aj
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de
eventuais ressarcimentos devidos.

J119
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Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 5.000,00 (CINCO MIL
REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último mês de prestação
do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO
MIL REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

A.

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de resh
Serviços por Prazo Determinado, em dts vias de igual teor e forma, na presença de
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

r

Nacional (CONTRATANTE)

T2

H

DE OLIVEIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

Transferência entre contas diversas

Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por

4725-2
355203-9
MARCUS V A FERREIRA
7.50000
30101/2014
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
1

ransaçao etetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

(

2810112014 17:1E
2810112014 17:21

28/112014
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Transferência entre contas correntes
EtJ
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor

4725-2
355203-9
7.500,00

Data

30101/2014

PARTIDO TRAB NACIONAL

MARUS V A FBRETRA

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 213710450.
Usuário: J5474951 MRCIA PEREIRA CRAVO.

A33T281653286072024
28/01/201417:1628
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RECIBO D

Nome:

MARCUS

Valor dos serviços:

viNíclus DE ALMEIDA FERREIRA

R$ 7.500,00 (Sete mil quinhentos
reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Janeiro/2014.

São Paulo,

de

_____ de

VlN t?Up DE ALMEIDA FERREIRA
CPF 030.636.80800

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. Q 615, Bairro
jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador do
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF N 2 030.636.808-00 com endereço à Rua Manoel Fig4eireo
Landim, n. 600 - apto n 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Muni4io 1e
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO,
1
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Praz
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e 'eguintesdo Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

IóIiJiI 1 tsJ I'KeJ4tJMJ
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sul, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
enipregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo I, parte integrante e lidissociável deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta; Caso o CONTRATADO

não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualqúer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizad,
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustad4! pel4s/ 3
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviç& e
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATAPO: quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por-13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava: A prestação de serviço',

é :3ntratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATO
Cláusula Nona:

Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra prt nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

DAS CONDIÇÕES GERIS

Cláusula Décima: É livre ao CONTRAT pr

prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FQJQ
Cláusula. Décima Primeira:

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da C0 Ma a de São Paulo/SP, renunciando a qt
outro, por mais privilegiado que seja.

L

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestaij J
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trabalhista NaciaJ (CONTRATANT)
A _

MARÇUS VINfCIUS DA LMEIDAFERREIÂ (MNTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

32

1 .00OQ)
UM MIL E QUINHENTOS REAIS KXXXXxxXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKK•XUXXXX)(

Xxx*.X .

3tU3tX)XXKXXXXXXX XXXXXXXXXXKXKflXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX$XXXXXXXXKX

ROBISON APARECIDO BIAZOTI
SAO PAULO 29 JANEIRO
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOs

Nome:

ROBISON APARECIDO BIAZOTI

Valor dos serviços: R$ 1.500,00

(hum mi/e quinhentos
reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Janeiro/2014.

São Paulo,

a0s1c2o7-9
0360-2

de _______ de

I
D
O
BI
A
Zi
AFO .051.238-37

____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETER
MINAJQ

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 2
615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.2
01.2 48.362/0001 . 69, doravante referido como
C ONTRATANTE; e
ROBISON APARECIDO BIAZOTI, brasileiro, autônomo, portador do RG. n.
9 15.714c
SSP/SP e do CPF N 9 078.051.238-37 com endereço à Rua Arminda Beranger,
fl•Q 074,
Bairro Pestana, Município de Ósasco/Sp, doravante referido como
CONTRATADO

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBJETO DO CONTRA
Cláusula Primeira:

É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de Osasco/S p
, prestado de forma autônoma pelo
CONTRATADO, e sob sua direção, ao C ONTRATANTE, sem vínculo
e mpregatício ou
subordinação.
Parágrafo Único:

O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto d
estecontrato, podendo
inclusive s ubcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto,
O CONTRATANTE ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa c
oncordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda:

O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com ac
ompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços

respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e r
espeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
C ONTRATANTE, sob pena de facultar ao CON
TRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta:

Caso o CONTRATADO não apresente resultados sat

isfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CO
NTRATANTE
rescindir imediata e
p

rematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o
descumprimento comp
rovadamente decorrer de exigência legal ou aso fortuito de força
maior.

expressamente au torizado pelo
CONT RA
antecipada do contrato.
TANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão

cCláusula Décima Primef: Para dirimir quaisquer Controvérsias or
ontrato as partes elegem o foro da Comarca de São PauJo/p
iundas do presente
outro,
por mais P rivilegiado que seja.
ren unciando a
E, por estarem justas e ac
ordadas, as p
Serviços por Prazo Deter
artes assinam o presente C
(6
minado, em duas vias de
ontrato de Prestç
testemunhas
igual teor e forma,
na Presença de as
du \
São Pajo, 01 d Otrtljbro de 2013

Partido Trabalhista 'ional (CONTRATANTE)

ROBISON

^^

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA

2

28/1/2014

[bb.com.br]

DOC Eletrônico

t

A33T28165328607201 7
28/0112014 17:12:13

1
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado

1193-2
21810-3

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

PARTIDO TRAB NACIONAL

231
BANCO BRADESO S.A.
2776
AV.Dff.EMUO CARLOS-URB SP
9636
489.078.808-59
SONIA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HB4RIQU
PAGAMENTO FORNECEDORES
3.000,00
2910112014

Transação registrada corno pendente por insuficiência de assinaturas,
Pendência número: 213709033.
IWM'(UP tP<JIA CIAVO.

1/1
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE

Valor dos serviços:

R$

3.000,00

(três mi/reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Janeiro/2014.

São Paulo,

de

O\

de.O\\.

SONIA MARIA ARRUDA ROFíGUES 1ÍNRIQUE

3/212014

[bb.com.br]

Emissão do comprovantes

A330031725902373009
0310212014 17:39:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 AUTOATENDIMENTO
- 17.39.19
1193201193
SEGUNDA VIA
0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA:
21.810-3
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA; 2776-6 - AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-URB SP
CONTA:
963-6
FAVORECIDO: SONIA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HE
CPF/CNPJ:
489.078.808-59
VALOR: R$
3.000,00
DEBITO EM: 29/01/2014
DOCUMENTO: 012904
"ENTICACAO SISBB:

9.156.AD7. 9D5. 917.110

Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCA PSRA cRAVO.

SE

111

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA POLÍTICA E JURÍDICA
Pelo, presente instrumento

PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO

de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com
sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP. 02712 7070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/0001-69;
DETERMINADO,

neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, br
casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-20, com oj
mesmo domicilio comercial doravante aqui designado simplesmente CONTRATAJjJ, e
de outro lado, Sra. SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE,
brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF sob n o 489.078.808-59 e inscrita na
OAB/SP sob n° 51.670, residente e domiciliada à Av. Dep. Emilio Carlos n° 1009, apto 73,
bairro do Limão, Município de São Paulo - Estado de São Paulo, denominado
simplesmente CONTRATADO, nos termo que se seguem:

I. OBJETIVO
1.1. O presente contrato tem por finalidade . Assessoria Política - Administrativa e
Jurídica para junto a Comissão Executiva Nacional na rotina da lida partidária em
âmbitos nacionais e afins, especialmente para controle, execução e gerenciamento
dos sistemas de filiação, geração de nominatas e candidaturas, todos do colendo
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, bem como para o trabalho intelectual na
elaboração de requerimentos, oficios, cartas propostas, resposta de e-maus, suporte
jurídico em assistência a correligionários e órgãos partidários as
acompanhamento e fiscalização de metas acordadas com as Comissões
cobrança de contribuições estatutárias e tais, tendo tudo por fiel e valor(
completude.

2. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1. O CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da
CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessários a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.
2.2. Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
CONTRATADA
na execução dos
serviços
estipulados, ÉM
reembolso/prestação de contas, com solicitaçãoprévia por escrito, adiajamentoj
ou outra modalidade.

3. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.
3.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às
prestações de serviço.
3.3. Os serviços serão realizados diariamente, de acordo com suas atividades.

4.

DA REMUNERAÇÃO
4.1. A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE

pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância anual de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil
rai.ç), a título de honorários, a ser dividido em prestações mensais, a serem pagas
até o décimo dia de cada mês ou em data de combinação que melhor aprouver ao
Contratante, no importe de valor que for, por autonomia da vontade, repassado
pela Contratante segundo suas razoáveis possibilidades e condições contábeis,
iniciando-se o primeiro pagamento' 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do
presente Contrato, convergido pelas partes acima mencionadas e consagra
assinaturas abaixo postas, devendo a CONTRATADA emitir o respectivo
comprovante de pagamento com a data do adi.rnplemento, que será pago
de cheque nominal de ttularidade do CONTRATADO.

S. PRAZOS DE VIGÊNCIA
5.1. O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se a
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

5.2. Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos
os seus fins e direitos.
5.3. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a q
momento, independentemente de multas, indènizações ou qualquer cláusulajj
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte,
prazo mínimo de 4 (quatro) dias de antecedência.
5.4. As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5. Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-,se uma das seguintes hipóteses:
5.5.1.0 CONTRATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo
cancelada sua autorização de funcionamento;
5.5.2.A CONTRATANTE deixar de efetua o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condicão para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dostermos e condições ora estipulada'
6.2. Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratuaL

(

7. FORO DE ELEIÇÃO
7.1. Para dirimir quaisquer Con trovérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como, o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente iru
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

JOSÉ MAIDE ABREU

CONTRATANTE

TESTEMUN}:

NOME
-

RG

NOME
RG

3/212014

[bb.com.br]

Emisso de comprovantes

SISBB
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 AUTOATENDIENTO
- 17.39.12
1193201193
SEGUNDA VIA
0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA:
21.810-3
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4428-8 - AMER ICANA_PCA.DA BIBLIA
CONTA:
13.000.100-3
FAVORECIDO: FONSECA & FONSECA PUBLICIDADES LTDA
CPF/CNPJ: 07.714.523/0001_49
VALOR: R$
10.000,00
DEBITO EM: 29/01/2014
DOCUMENTO: 012903
TENTICACAO SISBB:

2 .39C.A1D. 8C5 .A65.CBF

Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA ~RA CRAVO.

A330031725902373008
03/0212014 17:39:12

28/1/2014

[bb.com.br]

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33T281 653286072015
2810112014 17:10:53

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
cNPJ
Nome favorecido
IIIaIIUdU

Valor
Data transferência
- CFF!CNPJ diferente

1193-2
21810-3

PARI1DO TRAB NACIONAL

33
BANCO SANTAND (BRASIL) S.A.
4428
BIBLIA
130001003
07.714.52310001-49
FONSECA & FONSECA RJEILICIDADES LiDA - M
PAGAJTO FORNECEDORES
10.00000
2910112014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 21370854$.
ário: J5474951 MARCIA FERBRA CRAVO.
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24/1/2014

NFS-e- Nota Fiscal deSerçoEIefrôni

Município deAmerican a
Número da Nj

MUNICÍPIO DE ."MERIANA

'24Q77145o149

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
NOTA DA CIDADE PRESTADOR DE SERVIÇOS

rC p^/CNPJ: 07.714.52310001.49
-uuuiii
Nome/Razão Social: FONSECA & FONSECA PUBLICIDADES LTDA ME
Nome Fantasia: FONSECA & FONSECA PUBLICIDADES LTDA

Data e Hora de Emissão

2310112014 17:24:14
Código de Verificação

-------

1

Inscrição Estadual: --

Endereço: RUA FIORAVANTE CHINELATTO 831 V DÁINESE - CEP: 13469240
Município: Americana
UF: SP
E- mail: azazeri@yaj,00. com. b,.

Tel,: 19-36214544

L

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ. 01.248.362/0001.69
Inscrição Municipal: Nome/Razão. Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço: ST SRTVS BL 01701, Si- 422
-Asa Sul - CEP: 70340.000
Município: Brasília
UF: DF
E-mail:

Inscrição Estadu4

1
Tel.: (61)3368-1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONSULTORIA POLITICA

Retenção de COF!NS Retenção de CSLL

Código do Serviço

Retenção de INSS

Retenção de IRFJ

150,00

N

$

:;

0

Retenção de P15
6500

0R
0$

Outras Retenções
R$ 0 00

17.01 - Assessor-ia ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesqui...
réditoIPTU(R

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°4930/2O09 e no Decreto
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 2010212014

no

8.250/2009

- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

1/1

AIL

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários para serviços de consultoria
política, de um lado corno contratada, a empresa FONSECA E FONSECA
PUBLICIDAD
LTDA, estabelecida na Rua Fioravante Chinelato, n 831, bairro Vila Dainese, America
CNPJ 07714523/0(0149 e Inscrição Estadual Isenta, neste ato representada por seu sócio rent orjm
poderes para contratar, o Sr. Abelardo Zazeri Fonseca, brasileiro; casado, publicitário, porta r do
.29188943895 e do RG 259105879 domiciliado no endereço rua Nelson Cavaquinho, 48 Y________
Americana .- SP; e de outro lado, como contratante, PTN - PARTIDO TRABALHI
T4
NACIONAL., CNPJ: 0 1. 248.362/00019, estabelecida m
SRTVS 701 - TORRE 1 - SALA 4
ED ASSIS CHATEAtJBRJJ 1)—ASA SUL - CEP 70340-000 - BR.ASILrA, têm justo e contratado
o presente, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO
LI

O presente COfltrStO

tem por objeto a prestação de serviços profissionais de consultoria política.

CLÁÏJSULAS}GUNDA - PRAZO

2.1

O presente instrumento terá duração POR PRAZO NDErRMI?wo,
podendo ser rescindido
na forma estipulada na cláusula quarta do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDlÇCS DE PAGAMENTO

3.1

A CONTRATANTE

pagará a CONTRATADA pela prestação de serviços objeto do presente
contrato,o valor mensal de R$l( 4 00 (m2MJL pJj 1J
a ser pago todo dia 26 de cada mês
com a primeira parcela para o dia 26 de outubro de 2013, prorrogando-se para o primeiro dia
útil subsequente caso venha a cair em dia em que não haja expediente bancário.

3.2 Os serviços prestados não abrangerão custos de elaboração de vídeos, jinglcs, Studio de rádio e
de televisão e locutores, impressão de material gráfico, desenvolvimento de páginas de internet,
criação e diagrarnação de materiais gráficos.
3.3 Nos valores pactuados entre as partes estão compreendidos todos os custos e despesas
necessárjas e suficientes à perfeita execução dos serviços que cons tituem objeto deste contrato,
em especial os custos demobilização, integração de segurança, preparação inicial e
desmobilização final pela execução da totalidade dos serviços, incluindo, ainda, tributos,

contribuições e encargos sociais e ptevidenciis, transporte, PCMSO - Programa de Controle
Médico. e Saúde
Ocupacional, uniformes e alimentação, impostos e taxas devidos, encargos
sociais e trabalhistas, inclusive seu lucro e ainda salários a qualquer título, quaisquer adicionais
que componham a remoção do seu pessoal, inclusive parcelas rescisórias, quando for o caso.
3.4

3.5

Assim, não devem ser incluídos quaisquer ônus para a CONTLFAJ..TTE
tais como,
custas decorrentes de demandas trabalhistas, fiscais, previdenciári e/ou cíveis q
funcionários da
CONTRATADA, situação esta em que a mesma será a integral
responsável.
Os preços convencionados são fixos e irreajustáveis pelo período de vigência contratual.

CÃUSW QUARTA - RESCISÃO
4.1

4.2

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, sem a
incidência de quaisquer multas, indenizações ou qualquer cláusula penal, desde que se faça
medianteprévia comunicação por escrito a ouua parte, com prazo mínimo de 30
(Pinta) dias de
antecedência.
As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual Ou
da superveniência
de concordata ou falência
de qualquer das partes correspondendo, portanto, a faculdade da
sem pque
Parte danos
rejuízo dasesta
perdas, e sofrer.

CIÁUSUL& QUINTA— RESPONSABRJDA DA CONTRATADA
5.1

São obrigações da CONTRATADA,

5.2

Responsabilizase a CONTRATADA
única e exdusivamente pelos serviços prestados, sendo de
sua inteira r
esponsabilidade a contratação de empregados ou prestadores de serviços
aut 6
nomos, arcando com os custos diretos e indiretos, encargos sociais, trabalhistas e impostos
decorrentes.

sem prejuízo de outras previstas neste contrato:

5.3 Assegurar um quadro de pessoal de acordo com as necessidades e solicitações da
CoN1.rrrE,
com a necessária qualificação para a execução dos serviços, responsabilizandose pela sua legalização de acordo com a legislação trabalhista.
5.4 Obrigase a CONTRATADA
ao pagamento de todos os tributos, impostos, encargos e
contribuições de qualquer natureza, de competência da União, dos Estados e dos Municípios,
relativos à legislação trabalhista vigente, e que se relacionem com seu funcionário ou aqueles a
seu serviço em atividade na CONTRATANTE
sendo, para todos os efeitos, como de fato é, a
única empregadora desse pessoal.

5.5

É obrigação da CONTRATADA o cumprimento de todas as obrigações decorrentes da relação
empregatícia que a mesma mantém com seus funcionários comprometendo-se a apresentar seus
empregados para a. prestação dos serviços devidamente identificados dotando aqueles de todos
os equipamentos e materiais pertinentes, inclusive aqueles relativos às normas de segurança e
medicina do trabalho.

5.6

Manter sob sigilo absoluto os dados e as iforznações resultantes da prestação94
divulgando-os tão somente com autorização expressa da direção da empresa CONT14FANT4. 4(5

5.7

A CONTRATADA estará, ainda, obrigada ao cumprimento das obrigações legais a que está su eít

inclusive aquelas tributárias pertinentes a sua atividade, assim, correm por sua exclusiva coo os
demais impostos que incidam ou venham a incidir, bem como demais despesas que forem
necessárias, para a perfeita consecução dos fins neste contrato, exonerando, de qualquer forma,
a solidariedade passiva, administrativa, e/ou judicial da CorrrR.A'rrrE.
5.8 Fica a CONTRATADA e/ou aqueles a seu serviço, obrigados a respeitar as normas de segurança, e
as normas de supervisão técnica e operacional estipuladas pela COwrRiLrr, bem como ao
fornecimento de toda infra-estrutura necessária à correta execução dos serviços.
59 É responsabilidade da CONTRATADA a segurança, vigilância e prevenção contra acidentes de
trabalho e de trânsito, bem como a responsabilidade pelo fornecimento por seus funcionários
de eventuais Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários à execução dos serviços,
zelando, ainda, pela respectiva utilização e determinando a parada imediata dos serviços quando
verificar a não utilização, uso inadequado ou ircc rteto dos mesmos.
5.10 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer
com seu(s) trabalhador(es), bem como por toda a segurança, vigilância e prevenção contra
acidente de trabalho/trnsjto, isentando totalmente a CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade neste aspecto.
5.11 A CONTRATADA deverá zelar e fazer zelar pela conservação das instalações e equipamentos de
propriedade da CONTRATANTE, colocados à sua disposição.
5.12 A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer dano causado por seu funcionário em
pessoas e bens pertencentes à CONTRATANTE e/ou terceiros e assumirá a responsabilidade

exclusiva por acidentes ocorridos com seu funcionário, ainda que ocorridos no estabelecimento
da CONTRATANTE, comprometendo-se a. colocar a última a salvo de qualquer demanda,
inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente compostos pela CONTRATANTE em tais
demandas, ou custeando diretamente a contingência.
CLÁUSULA SEXTA - RE SPONSABILIDADE r• & .ONTRATANTE

6.1

São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo de outras previstas neste contrato:

6.2 Pagar pontualmente a retribuição ajustada em favor da CONTRATADA.
6.3 Cabe a C014 TN'rE o direito de supervisionar os serviços prestados, apontando à
CONTRATADA, eventuais falhas que venha a tomar conhecimento, para que esta tome as devidas
providências. Devendo a CONTRATADA sanar as falhas apontadas.
6.4 O contratante obriga-se a fornecer todos os elementos e informações necessárias quisit
pela contratada para o desenvolvimento da consultoria, documentos, e o que ne6sárícS
para o bom andamento da consultoria, bem como • obriga-se o contratante a manter por
conta um coordenador permanente para fazer a inter comunicação com a contratada.

CLÁUSULA. STIMA - DAS DISPOSIÇÓES GERAIS
7.1 O presente
instrumento não constituí nenhuma das partes ou seus empregados como agentes
procuradores ou representantes da outra, sendo nulos e totalmente inoperantes quaisquer atos
que qualquer das partes venha a praticar em nome da outra.
7.2 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo
próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para a efetiva
modificação dos termos e condições ora estipuladas.
7.3

7.4

Todas as notificações e comunicações previstas neste instrumento serão feitas por escrito. As
notificações serão enviadas aos 'endereços indicados nas cláusulas especificas do presente
Contrato.
É vedado a CONTRATADA ceder ou transferir a terceiros o presente contrato ou qualquer dos
direitos e obrigações dele decorrentes, sem pr
t . ii expressa anuência da CONTRATANTE.

73 As partes contratantes obrigam-se a guardar em custódia e manter sigilo sobre qualquer
informação que obtiverem, sendo permitido apenas a utilização das informaçôes exclusivamente
para prestação dos serviços objeto do presente contrato.
7.6

Estabelecem as partes, que o presente contrato substitui e revoga todos os entendimentos
e acordos anteriores havidos entre
as partes em relação ao ora pactuado, tenham sido
escritos ou verbais.

CLAUSULA OITAVA - DA SUCESSÃO E FORO

8i O presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
POliTICA.
obriga ambas as partes, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.
82 Fica eleito o foro da comarca de Americana - SI, para dirimir qualquer controvérsia inerente a
este Contrato.
E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento ei
igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo
Americana-SP, 02 de setembro de 2013

Fonseca

LTDA. - Empresa Contrata

....- PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Contratame

teStemun1

Número da NF

00000221

Prefeitura Municipal de Mairiporã - SP
Secretaria da Fazenda

1

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-a

Data e Hora de Emissão
04/0212014 10:07:37
Código de Verificação
BCB9-53A2B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

-

I.E.:
LM.: 13527
00.610.83410001-19
C.P.F. / C.N.P.J.:
Nome / Razão Social: NZ7-COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA
AV. TABELIAO PASSARELLA, 00476- SALA 08- CENTRO
Endereço:
UF: SP
MAIRIPORA
Municiplo:
fiscal@itamaraticontabiicom.br
E-mail:

CEP: O

TOMADOR DE SERVIÇOS
I.M.:
01.248.36210001-69
C.P.F. / C.N.P.J.:
Nome / Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SRTVS 701 TORRE 1 - ED CHATEAUBRIAND - ASA SUL
Endereço:
E-mail:
UF: DF
BRASILIA
Municipfo:

CEP: 7(390010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PROPAGANDA E CONSULTORIA TÉCNICA
01)ASSESSORIA EM MARKETING COM DEFINIÇÃO DO CONCEITO E ESTRATÉGIAS, COORDENAÇÃO DE PESQUISAS;
02)ASSESSORIA PARA A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO, TV E VIDEO, COMERCIAIS, MATERIAL
GRÁFICO, MÚSICAS ETC;
03)ASSESSORIA NA DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DAS AÇÕES DE INTERNET E PROMOÇÕES;
BASE DE CALCULO DE IRF R$ 25000,00
IRF 4,80% R$ 1200,00
, PIS 0,65% R$ 162,50
CDFINS 3% R$ 750,00
CSLL 1% R$ 250,00
ISS 2% R$ 500,00
DEPÓSITO BANCARIO
CONTA CEF 1104
AGENCIA 1103
CONTA 446-1

Retenções de ImpOstos
P15: R$ 162,50
IRRF: R$ 1200,00 -

-

CSLL: R$ 250,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 25.000,00

-

COFINS: R$ 750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 22.637,50

Código do Serviço
10-08 - AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA,INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO
PORQUAISQUER MEIOS.
Valor do ISS (R$)
Alíquota (%)
Base de Cálculo (R$)
Valor Total das Deduções (R$)
500,00
12,00%
125.000,00
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
-

Local de Prestação:

Sede do Prestador.

CR'CP164O3I°O
CPF O64.67.288-29
Contabi'ista

c.

Cornp Banco Agência DV Cl
MA 001 1193
Pague por este
cheque a quantia de

CENTAVOS
a

Conta

•C2 Sdrle

21.810-5

Cheque N.o C3

9

g

2.637,50)

VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA

N77-COMuNjcAo E PROPAGANDA
ou à sua ordem

\O PAULO

u 9

FEVEO

BANCO DO 13"L
8AIRRO DO UMAO
SP
00.000.000/1140.14
PJ - AV PROF CELESTINO
5
B~1.
1013 - LIMAO
- CONFECCAØ: 0712012

PPJDO TRAaAujj5 M1ONiJ.
CNPJ O1.248.35VQO5
UJENT taNCARIO

C3;

1

t_

1 q tal

C:3 o

C22.637,50)
VINTE E DOIS

MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS

t

cENTAdOS XKKXXXXXXXXXXMXXXMXXXXXXX$KXKXXKXXXXXXXXXXXXX)(XXX:XXXXXg(

NZ7'-COflUICACAO

E PROPAGANDA LTDA
SAO

[&:^

__Illi L

896886 1 711.

do Banco _____________
utilizado para
op
Ln

caixa
c, corrente
talão

PAULO 06 FEVERflRC

22.6375O)
C*IAICCP4øMICAP

VINTE E. DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E C1NQ
XXXXXXXXXEXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

AUTO4T9ENTO - AGENCIA LIMAO SP.
HORA: ii: 1Ø:5Ø DOMUNICACAO
DATA; 1102I2014
TERMINAL: 4061631
CONTROLE: 406916310099

E PROPAGANDA LTDA
SAO PAULO 06 FEVEREIRO

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES
CONTA CREDITADA:
1103.003.00000446-1
NOME:
NZ7 COMUNICACAO E PROPAGANDA 5
22.637,50

VALOR TOTAL DOS CHEQUES:

6647935707
0431098741

• NÚMERO DO ENVELOPE:
NÚMERO DE CONTROLE:,

e

O NÃO

doQsM

A confirmação do depósito se dará pelo
lançame n to do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelo p e e a verificação dos

7DPIS

valores c'ontidos.

Ini

ções, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ovidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa,gov.br
caixa--___--_-_--------.--------fl
conta dor

talão n-

LS,L,

J.

R

U,UU

ISS 2% P5 500,00
DEPÓSITO BANCARIO
CONTA CEF 1104
AGENCIA 1103
CONTA 446-1
/

Retenções de Impostos
IRRF: R$ 1200,00 PIS: R$ 162,50

-

CSLL: R$ 250,00

-

COFINS:

R$ 750,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 25.000,00
VALOR LÍQUIDÔ DA NOTA =R$ 22.637,50
Código do Serviço
10 .08 -AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA,INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO
PORQUAISQUER MEIOS.
Valor Total das Deduções (R$)
000

Base de Cálculo (R$)
25.000,00

Alíquota (%)
2,00%

Valor do ISS (R$)
500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
-

Local de Prestação: Sede do Prestador.

haves
Fatia
CR . P1 03/O-O
CPF' 064.6

7.288-29
Contabi4iSta

CONTRATAPflE PARTIDO T

5J
1
RABALHJSTA NAa0NAI - PTN, com sede em Brasília, na
SR1t/S 70pefi.

Edifício Assis Chateaubnand - Asa Sul - Brasília, DF e sede admi
nistrativa de São Paulo, na avenida Santo
Amaro, 5828 - Santo Amam, neste ato representado por seu Presiden
te Nacional, Jose Masci de'Abreu,
brasileiro
,
casado,
empresáno,
com
endereço
comercial
à
rua
Jacofer,
615,
bairro do Limão, São Paulo,
Sp.

CONTRATA NU COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA
LTDA, com sede em Mainpora, na Avenida Tabelião
Passarela, 476 - conjunto 8, Centro, CEP 07600-000, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n
00610 834/0001-19 neste ato represe
ntada pelo seu titular JosÉ
ELIDIO ROSA MOREIRA, brasileiro,
casado, empresário RG n 9436 463-1 e CPF n Q 134.2*
50
438-03,
com
endereço
de correspondência à rua
A
lvarez de Azevedo, 210— conjunto 42, Centro, Santo André, CEP 09020-140,
As partes acima id
entificadas têm entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Presta
ção de Serviços
de Consultoria Técnica em Marketing Polít
ico,
que
se
regerá
pelas
cláusulas
seguintes
e
pelas
condições
• descritas no' presente.

DO OBJETO DO CONTRATO
Clausula 1 - É objeto do presente contrato a prestação de consultaria técnica
por parte da CONTRATADA
a CONTRATA IMsob as seguintes matérias assessona em Marketing Político
2014 em â
para as eleições gerais de
mbito nacional, com foco especial no pleito de Deputado Federal no Estado de São Paulo, com
definição do conceito e estratégias de campanha, coordenação de
p esquisas, assessoria para a criação
e produção de programas de radio, TV e video, comerciais, material grafia,, musicas e pre
paração
Para debates e entrevistas, ass
essona na deflnição das estrategias d as
ações de internet e
promoções in stitucionais gerais

DAS OBRlGAçõ DA CONTRATADA
Cláusula 2 - São deveres da CONTRATADA
A) Utilizar técnicas d isponíveis p
ara a realização das atividades aliadas a assessoria, empregando
seus melhores esforços eto
nhecirnento na consecução das mesmas
B)
Oficializar todas as intervenções de assessona por meio de relatórios de controle, que
contenham informações sobre as ações e seus resultados
p ráticos; que devem ser entregues
mensalmente TODO dia 5, a começar de fevereiro de 2014

C)

Manter o consultor José Elídio Rosa Moreira a frente da assessoria durante a vigência de todo
contrato, podendo o mesmo ser apoiado em suas atividades por assessores de'marketing político
q ualificados, porém nunca substituído.,,

D)

Manter em completa confidenaajidade todas as informações pertinentes ao trabalho realizado,
de qualquer orrieme natureza.
:
E)
Facilitar, por seu Intermédio, a contratação de profissionais de marketing político, jornahs
pohtico, publicidade e p
ropaganda, fotografos, empresas prestadoras de serviço de áudio e ví
e afins ao objeto deste C
ontrato, sendo os custos anexados a este por meic4
envolvendo orçamento e aprovação dos valores e forma de pagamento
57
DAS O BRIGAÇESDÀ

CONTRATANTE .

Cláusula 3 — São deveres da

.

O

.

.

CONTRATAP(rE

A) Realizar o pagamento p
ontualmente conforme o disposto neste contrato
8) Participar, por meio da pessoa esp ecialmente
c
contrato
- redenciada, das reuniões referentes à esse
C)
Receber os relatórios dos trabalhos conforme estabelecido neste c&trato
D) Oferecer ao consuftortoda infra'
estrutura necessár i
a ao seu trabalho enquanto este permanecer
na sede do CONTRATAJTE - computador, acesso a Internet, telefone fixo e sala com mesa e
cadeira, não precisando ser exclusiva
E) Oferecer e deixar disponível todas informações referentes ao PTN e
à campanha, inclusive
Posição financeira e politica, para o consultor poder exercer seu trabalho

DO PAGAMENTO
Cláusula 4 -os serviços de assessoria serão pagos a
CONTRATADA todo pnmeiro (V) dia «til de cada
mês vencido, no valor de R$ 25.'000,00
(vinte e cinco milreais), mediante ap resentação de respectiva
nota
fiscal O primeiro pagamento ocorre no dia 3 de fevereiro de 2014

DO PRAZO

.

O.

Cláusula 5 'O
'Presente contrato sara de prazo determinado, se iniciando em
2 de janeiro de 2014 e
en
cerrando-se em 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado por igual período mediante
negociação entre as partes dos valores;
O

O

DA RESCISÃo
CíáusuJa 62, - 0 p
resente contrato poderá ser rescindido a q ualquer m
omento pelas partes, devendo a
parte que a ssim
o pretender avisar a outra com 30 dias de ant
ecedência,
tempo para que todas as
'nformaç
e ações sejam conc g uidas OU
repassadas a pessoa especialmente credenciada pelo
CONTRATANTE
e sejam apurados possiveis valores devidos
Cláusula 79 —O p

resente contrato tambem sara rescindido cá.so haja o
descurnpnmento de q ualquer das
Cláusulas pelas partes.
-

O.

Cláusula ga - Caso o CONTRATAJ g resolva, sem motivo justificado, rescindir
. esse contrato dentro dos 6
(seis) primeiros meses de sua vigência, deverá pagar
à CONTRATADA o valor faltante ate que se complete
6 (seis) meses de contrato
Cláusula 8a-contrato
O
só será considerado rescindido se a 'comunicação de ' desistência de qual ue /
uma das partes for feita por ,
escrito e os valores devidos estiverem devidamente saldados
DOS DIREITOS À PROPRIEDADE INTELECrLJAI

Cláusula 911 -

Séra produzido um relatório mensal constando os resultados técnicos e etísti s
1 aiui
que somente poderão ser utilizados pelas partes para os fins do trabálho
salvo ajuste expresso em contrário.
consultoria

11

co
Cláusula 10 - O consultor do projeto, e equipe eventuaj
mente
utilizada,
se
comprometem
a
manter
sigilo
sob re os dados e
informações decorrentes da consecução do presente contrato, salvo caso a
CONTRATANTE autorize em contrário por escrito, com chancela da pessoa esp
ecialmente designada
DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula ii a —

A CONTRATADA não possuira dia e horário fixo de entrada e saída na CONTRATANTE

Parágrafo Primeiro Por tratar-se de prestação de serviços específicos de CONSULTORIA TÉCNICA EM
MARKETING POLfTICO poderá ser realizada
em outras localidades que não a cidade de São Paulo, sendo
Para isso colocada estrutura de transporte à disposiçãodo
consultor.
Cláusula 12 - É livre a CÓNT RATADA '
ter seus próprios clientes, fora do âmbito deste contrato, desde que
não haja concorrênc direta e obstrução e cruzamento de interesses
DO FORO
Cláusula 13 - Para dirimir quaisquer controvérsias onundas da prestação de serviço e deste'
este contrato, as
partes elegem o foro da comarca de Santo André
- Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
in strumento, em três vias de igual teo r, com
assinaturas reconhecidas em cartório,
Juntamente com duas (2) testemunhas
Santo André, 2 de janeiro de 2014

Contratante

•

(

-

Partido Trabalhista\\cionai .. piig-ig
José Masci de Abreu , Presidente Nacional

-

Tegemunh
1. Nome:_____

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
CPF/CNRJ aiferente

BANCO BRADESCO S.A.
237
N.SRA.SABARA-URB.SP
461
1670727
132.949.318-40
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
PAGAMENTO FORNECEDORES
22.604
3.00000
2610212014

Autenticação SISBB

8E8BBB9FB8B249F8

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.

F
2610212014 15:12:15
2610212014 15:33:59

O

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento
DETERMINADO, de

PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO

um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n o 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob no
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASÇT DFJJ

ja

ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF s
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante, aqui d4signa
simplesmente CONTRATANTE, e, de ' outro, KATIA CRISTINA D

NASCIMENTO, brasileiro, solteira, portador da CI.RG no 22.688.963-4 SSP/SP,
CPF/MF n° 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Esteves, n o 635
Jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital, doravante aqui
designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente
instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas clausulas
e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1.

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de
gestão aos projetos políticos desenvolvidos pela

CONTRATANTE.

2—DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
\
na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
\\\ .. CONTRATADA
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

2.2
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3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1

Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.

3.2

Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previ
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se r
prestações de serviço.

3.3

Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
prevenção contra acidentes de trabalho.

3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu
funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.

4— DA REMUNERAÇÃO

4.1

A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 3.000,00 (íris mil reais), a título
de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
\\\
\ CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA com a data
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do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária detitularidade
da CONTRATADA.

5— PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1

O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, inicia
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado 11 dian e 6
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos
os seus fins e direitos.

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:

5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;

5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6— IkqOSIÕES GERAIS

6.1
-

6.2

Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO,
como o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

Partido Trab

Nacional

TESTEMUNIJAS
Nome: ,
RG:

Nome:
RG:

UOJ\4'J qLk2tIc)

d

--

-

312/2014
[bb.corn.br]

Emissão de comprovantes
A330031725902373010
03102/2014 17:39:37

a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 AUTOATENDINENTO
- 17.39.37
1193201193
SEGUNDA VIA
0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2. CONTA:
21.810-3
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
BANCO: 237.- BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0461-8 - N.SRA.SABARAURBSP
CONTA:
167.072-7
FAVORECIDO: RATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:
132.949.318_40
VALOR: R$
3.000,00
DEBITO EM: 29/01/2014
DOCUMENTO: 012905
UTENTICACAO SISBB:

6.D7ECFC08C2F8E25

Transação efetuada C am sucesso por: J547495 1 RUIA FEBRA CRAVO.

-.

28/1/2014
bb.coritbrJ

DOC Eletrônico

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CFF
Nome favorecido
Valor
Data transferência
- CFF/CNPj diferente

1193-2
'oIu-o

A337281 653286072o19
2810112014 17:13:33

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO
461
N.SRA.SABARA.UBSP
1670727
132.949.3I8.40
I(A11A CRISTINA DO NASCIMJTO
rA LAJ %ffO FOEDORE
3.000,00
2910112014

Transação registrada come pendente por insuficiência de assinaturas.
Pêndência número: 213709513.

RIS

DE

Nome:

KATIA CRISTINA NASCIMENTO

Valor dos serviços:

R$

3.000,00

(três mil reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de So Fulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Janeiro/2014

São Paulo,

de

de

KATIA CRISTINA NASCIMENTO

Aplicação em poupança
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
510072322-6
7.500,00
Nesta data

Assinada por

REGIANE APARECIDA ZERETZK

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

g
2610212014 1
2610212014 1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 9 615, Bairro
jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
REGIANE APARECIDA ZERETSKY, brasileira, autônoma, portadora do RG. ri. p 24.140.
SSP/SP e do CPF N 2 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera, n.
apto n g 31 - Torre 6, Bairro jardim Novo Santo Amaro, Município de São Pau/SP, /6
doravante referido como CONTRATADO,

7

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de pr'ço, forma e prazo.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sudoeste, prestado de
forma autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO coïcoda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE,ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Caso o CONTRATAD no apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o
Cláusula Quarta

descumprimentO comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

$ OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados.
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado Ilas
partes a remuneração devida ao CONT-Vi \DO em face de sua prestação de serviç4 e os
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até õ 5 1 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATO
Cláusula Nona: Além das hipóteses de es. i.são suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

Ai

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTF A T. NTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO

Para dirihiir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula Décima Primeira:

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestat
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trabaihista Nacional (CONTRATANTE)

1AL) ?S'8
REGIANE APARECIDA ZERETZKY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

[li

DOC ou TEO Eletrônico
t.1()
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 CPECP,; ftrrne

341
ITAIJ UNIBANCO S.A.
37
S PAULO SANTA IFIGENIA
607850
213.712.358-48
RICARDO FABRIZIO PACHECO DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
22.606
5.000,00
2610212014

Autenticação SISBB

4C5C7FFBEFD180B4

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.

L17' 2
2610212014 15:15:23
2610212014 15:33:59

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
1
N
f
U

341
ITAU UNIBANCO S.A.
37
S PAULO SANTA IFIGENIA
607850
213.712.358-48
RICARDO FABRIZIO PACHECO DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
22.606
5.000,00
26102/2014

Autenticação SISBB

4C5C7FFBEFD180B4

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.

2610212014 15:15:23
2610212014 15:33:59

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTK. com endereço à Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n .9
01.248.36210001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
RICARDO FABRÍZIO DE OLIVEIRA, brasileiro, autônomo, portador do RG. n. 22.
SSP/SP e do CPI? N2 213.712.358-48 com endereço à Rua Haddock Lobo, n. 2 1
ng 61, Bairro Jardins, Município de São Paulo/SP, doravante referi
CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por t'razo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

p iiiii;i

U.jjír.i

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Central, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sol! sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necssaxio, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.
2\
^
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Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar a.; CCNTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facuIrdo ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizad
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo a
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de
eventuais ressarcimentos devidos.

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 5.000,00 (CINCO MIL
REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último mês de prestação
do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 65.000,00 (SESSENTA E
CINCO
MIL REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTACÃO DE SERVJÇOS

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com a
ntecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

Cláusula Décima:

É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhc vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompa
tibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo C ON
TRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

Cláusula Décima Primeira:

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Pre
Serviços por Prazo Determinado, em d;s 'vias de igual teor e forma, na
p resença
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

PartidciTrabal}jta Nacional (CONTRATANTE)
/
RICARD

TESTEMUNHA, 1

TESTEM UNHA 2

DE OLIVEIRA (CONTRFro)

(1.500,00)

UM MIL E QUIN~OS REAIS
XXX

ROBIS

ON AP BIAZOTI
SAO PAULO 26 FEVEREIRO

711

II

do Banco

visado

fl SIM Q

B (?o31
CPtCffILq

896886-4 110711

L

utilizado para

cond
taião no

ÃO

cruzado (jslM

Q NÃO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

ROBISON APARECIDO BIAZOTI

Valor dos serviços:

R$ 1.500,00 (humml7e quinhentos
reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Fevereiro/2014.

São Paulo,(j de

ROBISON

Bradesco
Agência 0127-9
C/C 0020360-2

de /"

BIAZOTI

9

DV
Banco Agência
2
001 1193
IJ
Pague •por este
MIL.
cheque a quantia de
Comp
018.

Cl
0

Conta
21.810•3

C2
7

E QUINHENTOS PE.IS

Cheque N.o C3
1 R$(,
851141
_____
>

Série
800

OO1ÚÚ)
-

e centavos acima
•0N (P BIZOTI

a

ou à suaordem
S?\O PPULO.26

• E

ACODO BRA5L •

BJRR0 00 LIMAO
SP
00.000.0001114014
• PJ - AV PROF CELESTINO
BOURROUL 1013 - LIMAO
C0NrECCAO: 0712012

•

L

\\

L

PATID0 TRAaAuT'r4AcloNAL
NPJ 01.248.36
01-69
CLIENTE 6ANCAfiI0DDE 0511995

::

':

FEVEREIRO

0:3!; p'
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro
jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
ROBISON APARECIDO BIAZOTI, brasileiro, autônomo, portador do RG. n. 2 15.714
SSP/SP e do CPF N 2 078.051.238-37 com endereço à Rua Arminda Beranger, n.9
Bairro Pestana, Município de Osasco/SP, doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de Osasco/SP, prestado de forma autônoma pelo
CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo empregatício ou
subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, paratanto, o . CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o
descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou aso fortuito de força
maior.
(

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastes prévia e expressamente autori
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajus
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de se
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 1.500,00 (HUM MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 5 1 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outuL. o e 2014, perfazendo um total de R$ 19.500,00
(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATO
Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando Ü.J :onfigurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se

expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
anteci p ada do contrato.

DO FORO
Cláusula Décima Primeira:

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Pre4ação4e q2
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença tde
testemunhas.

São Paulo, 01 dOutubro de 2013

Partido Trabalhista N'ç 'onal (CONTRATANTE)

ROBISON AP

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

ÏIO

BIAZOTI (CONTRATADO)

Transferência entre contas diversas

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2610212015:33:f9
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Transferência entre contas diversas
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por

4725-2
355203-9
MARCUS V A FERREIRA
7.50000
Nesta data
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

PARTIDO TRAB NACIONAL

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

26/02/20141

26/02/2O145:33:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador do RG. n.
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF W 030.636.808-00 com endereço à Rua Manoel Figueir
Landim, n. 600 - apto n g 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Municípi4de / 8
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e 'eguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de pro, forma e prazo.

DO O BJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sul, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
enipregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo -1, parte integrante e í'dissociável deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos

prazos estipulados no Anexo i, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizadp&,.
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado [ "p^eJ as /86
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviç
eventuais ressarcimentos devidos.

DkREMUNERACÃ0 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava: A
prestação de serviç é :3ntratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de

outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATO
Cláusula Nona:

Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra pirt nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

JMSCONDIÇÕES GERAIS
Cláusula Décima:

É livre ao CONTRAT» prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço

ora contratado a

4

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

Itji14:Ii
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Ccrna t.a de São Paulo/SP, renunciando a q
outro, por mais privilegiado que seja
7
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Presta
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de d
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trabalhista Nacic aJ (CONTRATANTE)
()

MARCUS VINÍCIUS

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

DA FERREb' ( :. ' 0N TRATADO)

DOC ou TED Eletrônico
Agência
Conta corrente

1193-2
21 81 0-3

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

237
2776
9636
489.078.808-59

Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
CPF:CNPJ diferente

PAGAMENTO FORNECEDORES
22.605
3.000,00
2610212014

Autenticação SISBB

8F07675C62F85F5D

Assinada por

PARTIDO TRAB NACIONAL
BANCO BRADESCO S.A.
AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-URB SP

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2610212014 15:13:24
2610212014 15:33:59

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORjj, POLÍTICA E JURÍDICA
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DETERMINADO,

de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN,

com
sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/00019:
neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, br4silejro,
casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-20, om
mesmo domicilio comercial doravante aqui designado simplesmente

CONTRATANTE,
de outro lado, Sra. SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE
brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF sob n o

489.078.808-59 e inscrita na
OAB/SP sob n° 51.670, residente e domiciliada à Av. Dep. Emilio Carlos n° 1009, apto 73,
bairro do Limão, Município de São Paulo - Estado de São Paulo, denominado
simplesmente CONTRATADO, nos termo que se seguem:

1. OBJETIVO
1.1 O presente contrato tem por finalidade, Assessoria Política - Administrativa e
Jurídica para junto a Comissão Executiva Nacional na rotina da lida partidária em
âmbitos nacionais e afins, especialmente para controle, execução e gerenciamento
dos sistemas de filiação, geração de nominatas e candidaturas, todos do colendo
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, bem como para o trabalho intelectual na
elaboração de requerimentos, oficios, cartas propostas, resposta de e-maus, suporte
jurídico em assistência a correligionárics e órgãos partidários as;
acompanhamento e fiscalização de metas acordadas com as Comissões
cobrança de contribuições estatutárias e tais, tendo tudo por fiel e valor(
completude.

2. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1. O CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da
CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessários a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.
2.2. Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela/
CONTRATADA
na execução
dos
serviços
estipulados,
reem bolso/prestação de contas, com solicitação prévia por escrito, adia
1Ifhmeno9
ou outra modalidade.

3. DIREITOS E OB RIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. Competirá à CONTRATANTE
designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.
3.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA,
comunicar previamente
CONTRATANTE .
eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às
prestações de serviço.
3.1 Os serviços serão realizados diariamente, de acordo com suas atividades

4. DA REMUNERAÇÃO
4.1. A CONTRATADA receberá da C ONTRATANTE
. pela prestação dos serviços

referidos na cláusula primeira, a importância anual de R$ 39.000,00 (Pinta e nove mil
reais), a titulo de honorários, a ser dividido em prestações mensais, a serem pagas
até o décimo dia de cada mês ou em data de combinação que melhor aprouver ao
Contratante, no importe de , valor que for, por autonomia da vontade, repassado
pela Contratante segundo suas razoáveis possibilidades e condições contábeis,
iniciando-se o primeiro pagamento' 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do
presente Contrato, convergido pelas partes acima mencionadas e consagra
assinaturas abaixo postas, devendo a CONTRATAj)A emitir o respectivo
comprovante de pagamento com a data do adimpleinento, que será pago
de cheque nominal de titularidade do CONTRATADO.

S. PRAZOS DE VIGÊNCIA
5.1. O presente instrumento terá duração de 24

(vinte e quatro) meses, iniciando-se a

partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.
5.2. Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos
os seus fins e direitos.
IF
/
5.3. O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a 4ualq.(
momento, indepe
ndentemente de multas, indenizações ou qualquer dáusuÍãe
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, co
Prazo mínimo de 4 (quatro) dias de antecedência.

5.4. As hipóteses rescisórias também decorrem do

inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo
portanto, a faculdade da parte d
enunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.

5.5. Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudi convali
dando-,se urna das seguintes hipóteses:
5.5.1.0 CONTRATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo
cancelada sua autorização de funcionamento;
5.5.2.A CON
TRATANTE deixar de efetua o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estioulada\:
6.2. Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito
CONTLTANTE
e será objeto de aditivo contratual.

1

7. FORO DE ELEIÇÃO
7.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento as partes
elegem o PORO DA COMARCA-DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, Como o
c
ompetente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado au

E, por estarem assim justos e Co
ntratados, firmam o presente iii
igual teor, na presença de 2 (dzia)
testemunhas.

São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

JOSÉ MA IDE ABREU

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME

RG

NOME
RG

A33K1 11040587694009
1110312014 10:47:47

DOC ou TED Eletrônico
)er td
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
.
Data transferência
c:t)r&nt

104
CAIXA ECÓNOMICA FEDERAL
1103
MAIRIPORA
4461
00.610.83410001-19
NZ7 - COMUNICACAO E PROPAGANDA S/C LTDA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
31.101
23.462,50
1110312014

Autenticação SISBB

DC33FEF98295A08A

issinaaa por

J414951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com. sucesso.
1

ransaçao eTetuaa com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

1

1110312014 10:45:55
1110312014 10:47:47

-_

•

1113/2014

bb.cm.br3
TED - Transferência Eletrônica Disponível
+ •+.+,'••

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
C>jnta corrente (com DV)
.NPJ
ïn& fvorec ido
alidade
•;ior
DHIa transferência

1193-2
21810-3

PARTIDO 1RAB NACIONAL

104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1103
MAIRIPORA
4461
00.610.8341000119
NZ7 - COMUNjCA(j E PROPAGANDA S/C LiDA
L,tLJI 1 EM CONTA CORRENTE
23.462,50
11/03/2014

..aio rigistrada comope tideji(e, por i nsuficincja de assinaturas.
Pendência número: 224184801.
Usuário: J5474951 MAR 0, PEREIRA CRAVO.

AMA 1 11030557991 DO
1110312014 10:45;!

Número da NF

Prefeitura Municipal de Mainporâ - SP

00000226

Secretaria da Fazenda

Data e Hora de Emissão
2710212014 12:29:42
Código de Verificação
8502-A081 8

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS
.P.F. / C.N.P.J.:

00.610.83410001-19
l.M.: 13527
Nome / Razão Social: NZ7-COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA
Endereço:
AV. TABELIAO PASSARELLA, 00476 - SALA 08- CENTRO
Municipro:
MAlRlPOR\
UF: SP
E-mail:
fiscaI@itamaraticontabjI,mbr

TOMA
DOR DE SERVIÇOS
C.P.F. / C.N.P.J.:
01.248.3621000169
l.M.:
Nome / Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:
SRTVS 701, TORRE 1 - ED CHATEAUBRIAND - ASA SUL
Municipío:
BRASILIA
UF: DF

l.E.:
CEP: 70390010
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PROPAGANDA E CONSULTORIA TÉCNICA
01)ASSESSORIA EM NARKETING COM DEFINIÇÃO DO CONCEITO E ESTRATÉGIAS, COORDENAÇÃO DE
PESQUISAS;
02)ASSESSORIA PARA A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO, TV E VIDEO, COMERCIAIS,
GRÁFICO, MÚSICAS ETC;
MATERIAL
03)ASSESSORIA NA DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DAS AÇÕES DE INTERNET E PROMOÇÕES;
RASE DE CALCULO DE IRF R$ 25000,00
IRF 1,50% R$ 375,00
PIS 0,65% R$ 162,50
COFINS 3% R$ 750,00
CSLL 1% R$ 250,00
DEPÓSITO BANCARIO
CONTA CEF 1104
AGENCIA 1103
CONTA 446-1

-1 Retençoes de Impostos
CSLL: R$ 250,00 - PIS: R$ 162,50 -

COFINS: R$ 750,00 - IRRF: R$ 375,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 25.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 23.462,50

Código do Serviço
10-08 - AGE
NCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PR
OPAGANDA,INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICU LACAO
PORQUAISQUER MEIOS.
Valor Total das Deduções
(=
Iase
R$)
0,00

È^^^aor do ISS (R$)
,00

-

OUTRAS INFORMAÇÕES

LOCBJ. de Prestação: Sede do Prestador.
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DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
"uIJdUd por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

104 .
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1103
MAIRIPORA
4461
00.610.83410001-19
NZ7 - COMUNICACÃO E PROPAGANDA S/C LTDA
(.tUiIQ EM CONTA CORRENTE
33.107
23.462,50
3110312014
A00530B8106A1FF8

JM14951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
Transação efetuada com sucesso.
1

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

3110312014 14:26:05
31103/2014 16:29:42

Lbb.conibrj

ft

.IL

p

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
cNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CFF/cNPJ diferente

TED -Transferência Eletrônica Disponível

1193-2
21810-3

A33K311348024810027
3110312014 14:26:05

PARflDOTRB NACIONAL

104
CAD(A ECONOMA FEDERAL
1103
MAIRIPORA
4461
00.610.83410001-19
NZ7 - COMJNlCACQ E PROPAGANDA S/C LTEA
CREDITO 84 CONTA CORRB',rrE
23.462,50
3110312014

/1

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 229505800.
Usuário: J5474951 MARCIA PEIRA CRAVO.

lf1

5/3/2014

ln-ressãd de Nota Fiscal Eletrônica
'Número da NF

Prefeitura Municipal de Mairiporã - SP

00000234

Secretaria da Fazenda

Data e Hora de Ernissão
2510312014 09:01:13
C
de Verificação
946B-03D5A

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF'4

PRESTADOR DE SERVIÇOS
C.P.F. / C.N.P.J.:

00.610.83410001.19

LM.: 13527
I.E:
Nome / Razão Social: NZ7-COMUNIGALCAO E PROPAGANDA LTDA
Endereço:
AV. TABEIJAO PASSARaLA, 00476 - SALA 08- C9ffRO
Mnicipío:
MAlRIlRA
UR SP
E-meu:
fiscal@itameratjcontabilcobr

TOMADORDE SERVIÇOS
C.P.F. / CN.P.J.:

01.2488
.362/0001 -69
IX:
Nome / Razão Social: PAR11DO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:
SR1VS 701, TORRE 1 . EDCHATEAUBRIAND ASA SUL
Município:
BRASILIA
UR DF

L

I.E:

CEP 7(
E-meu:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E PROPAGANDA E CONSULTORIA TÉCNICA
01)ASSESSORIA EM MARKETING COM DEFINIÇÃO DO CONCEITO E ESTRATÉGIAS, COORDENAÇÃO DE
PESQUISAS;
02)ASSESSORIA PARA A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROGRAMAS
DE RÁDIO, TV E VÍDEO, COMERCIAIS,
/ MATERIAL GRÁFICO, MÚSICAS ETC;
03)ASSESSORIA NA DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DAS AÇÕES DE INTERNET E PROMOÇÕES;
BASE DE CALCULO DE IRF R$ 25000,00
IRF 1,50% R$ 375,00
PIS 0,65% R$ 162,50
COFINS 3% R$ 750,00
CSLL 1 R$ 250,00
DEPÓSITO BANCARIO
CONTA CEF 1104
AGENCIA 1103
CONTA 446-1

ietenções de Irnostos
PIS: R$ 162,50 - CSLL: R$ 250,00 - COFINS: R$ 750,00 - IRRF: R$ 375,00 -

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.000,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 23.462,50
Código do Serviço
10-08 - AGBCIAMejro DE PUBLICIDADE E PROPA GANDA,INCLUBIVE O AGENCIAM
DE VBCULACAO
PORQUAISQlJ9 MBOS.
/alor Total das Deduções (R$)Base de Cálculo (RS)
),00
25.00000

-

Alíquota (%)
2,00%

Valor do ISS (R$)
500,00

OUTRAS lNFORMAçÕ
Local de Prestação: Sede do Prestador.

httP://189.19.46.47fssPDFs/NFiFaSpx

Fatina Jesus Chaves
CRC/1SP1 96403l00
CPF 084.637.288-29
Conbista

íS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DE
CONSULTORIA TÉCNICA, EM MARKETIIÍG POLÍTflCO
PARA ÁS ELEIÇÕES 20214

IDENTlFCAÇAo DAS PARTES •CONTRATÃÍTES . ' .

li

lI.I99

CONTRATANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com sede em BraSília, na SR1IVS 7 , orre 1
Edifício Assis Chateaubnand - Asa Sul - Brasília, DF e sede administrativa de São Paulo, i av
Arnaro, 5828— Santo Amara, neste ato representado por seu Presidènte, Nacional, José M
de br u,
brasileira, casado, empresário, com endereço comercial a rua Jacofer, 615, bairro do Limão,
Paulo,
SP
CONTRATADØ NU COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA, com sede em Mainporã, na Avenida Tabelião
Passarela, 476 - conjunto 8, Centro, CEP 07600-000, no Estado de São Paulo, inscnta no CNPJ sob n
0061083410001-19, neste ato representada pelo seu titular JOSÉ EUDIO ROSA MOREIRA, brasileiro,
casado, empresário, RG n 9 9.436.463-1 e CPF nQ 134.250.43&03, com endereço de correspondência à rua
Alva rez de Azevedo, 210— conjunto 42, Centro,Santo André, CEP 09020-140,
As partes acima identificadas têm entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Prestação de Serviços
de Consultoria Tecnica em Marketing Político, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente.
DO OBJETO DO CONTRATO
Clausula V! - É objeto do presente contrato a prestação de consultona tecnica por parte da CONTRATADA
à CONTRATANTE sob as seguintes matérias: assessona em Marketing Político para as eleições gerais de
2ó14 em âmbito nacional, com foco especial no pleito de Deputado Federal no Estado de São Paulo, com
definição do conceito eestrategias de campanha, coordenação de pesquisas, assessoria para a criação
e produção de programas de rádio, TV e video, comerciais, material gráfico, musicas e preparação
para debates e entrevistas, assessoria na definição das estratégias das ações de Internet e
promoções institucionais gerais
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cláusula 2 —São deveres da CONTRATADA
A) Utilizar técnicas disponiveis para a realização das atividades aliadas a assessoria, empregando
seus melhores esforços etonhecimento na consecução das mesmas
B) Oficializar todas as intervenções de assessoria por meio de relatórios de controle, que
contenham informações sobre as ações e seus resultados práticos; que devem ser entregues
mensalmente TODO dia 5, a começar de fevereiro de 2014

C) Manter o consultor José Elidio Rosa Moreira à frente da assessoria durante a vigência de todo
contrato, podendo o mesmo ser apoiado em suas atividádes por assessores de marketing político
qualificados, porem nunca substituído.,
0) Manter em completa confidencialidade todas as informações pertinentes ao trabalho
ldrei
de qualquer ordem.e natureza.
E) Facilitar, por seu intermédio, a contratação de profissionais de marketing polftico, jor
político, pubj icidade e propaganda, fotógrafos, empresas prestadoras de serviço de audio
e afins ao objeto deste contrato, sendo os custos anexados a este por meiq d
envolvendo orçamento e apróvação dos valores e forma de pagamento
100
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 39_ São deveres da CONTRATANTE'
A) Realizar o pagamento pontualmente conforme o disposto neste contrato
8) Participar, por meio da pessoa especialmente credenada,
ci
das reuniões referentes a esse
contrato'.
C) Recebei- os relatórios dos trabalhos conforme estabelecido neste cntrato
D) Oferecer ao consultor-toda infraestrutura necessária ao seu trabalho enquanto este permanecer
na sede do CONTRATANTE - computador; acesso à internet, telefone fixo e sala com mesa e
cadeira, não precisando ser exclusiva.,
E) Oferecer e deixar disponível todas informações referentes ao PTN e à campanha, inclusive
Posição financeira e política, para o consultor poder exercer seu trabalho
DO PAGAMENTO

Cláusula 49_ Os serviços de assessoria serão pagos a CONTRATADA
todo pnme,ro (19) dia útil de cada
mês vencido, no valor de R$ 25000,00 (vinte e cinco mil reais), mediante apresentação de respectiva nota
fiscal O primeiro pagamento ocorre no dia 3 de fevereiro de 2014
DO PRAZO

Cláusula S i! - o presente contrato será de prazo determinado, se iniciando em 2 de janeiro de
2014 e
encerrando-se em 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado por igual período mediante
negociação entre as partes dosvalores.,
DA RESCISÃO

Cíausula 6 -0 presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento pelas partes, devendo a
parte que assim o pretender avisar a outra'com 30 dias de antecedência, tempo para que todas as
informações e ações sejam concluidas ou repassadas a pessoa especialmente credenciada pelo
CONTRATANTE e sejam apurados possíveis valores devidos
Cláusula 7—O presente contrato também será rescindido caso haja o descumpnmento de qualquer das
cláusulas pelas partes.
-

Cláusula 8 - Caso o CONTRATANTE resolva, sem motivo justificado, rescindir esse contrato dentro dos 6
(seis) primeiros meses de sua vigência, deverá pagar a CONTRATADA o valor faltante até que se complete
6 (seis) meses decontrato.
Clausula 8 - O contrato só sera considerado rescindido se a comunicação de desistência de qualquer
urna das partês for feitapor escrito é osvalõres devidos estiverem devidamente saldad
DOS DIREITOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL

.

Cláusula 9 - Sérá produzido um relatório mensal constando os resultados técnicos e
consultoria, que somente poderão ser utilizados pelas partes para os fins do trabálho
salvo ajuste expresso em contrário
Cláusula 10 -0 consultor do projeto, e equipe eventualmente utilizada, se Compromete
sobre os dados e informações decorrentes da consecução do presente contrato, salvo caso a
CONTRATANTE autorize em contrário por escrito, com chancela da pessoa especialmente designada
DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 11 - A CONTRATADA não possuíra dia e horário fixo de entrada e saída na CONTRATANTE
Parágrafo Primeiro Por tratar-se de prestação de serviços específicos de CONSULTORIA TÉCNICA EM
MARKETING PoLÍTICo poderá ser realizada em outras localidades que não a cidade de São Paulo, sendo
para isso colocada estrutura de transporte à disposição do consultor.
Cláusula 12 2 - É livre a CONTRATADA ter seus próprios clientes, fora do âmbito deste contrato, desde que
não haja concorrência direta e obstrução e cru2amento de interesses
DO FORO
Cláusula 13 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da p restação de serviço e deste contrato, as
• partes elegem .0 foro dè cómarca de Santo André: '.
- Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor, com
assinaturas reconhecidas em cartório, Juntamente com duas (2) testemunhas

Santo André, 2 de janeiro de 2014.

Contratante:
.

...

•
Partido Trabalhjta

-

-.
cionai - PTN-19 ......

José Masci de Abriu — Presidente Nacional

[bb.com.bej
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DOC ou TED Eletrônico
Debitado

•

Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
'N drente,

1193-2
21810-3

Autenticação SISBB

253B1 FF45F12B16E

•í.

PAR11DOTRAB NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASL) S.A.
33
AMERICANA-PCA.DA BIBLIA
4428
130001003
07.714.523/0001-49
FONSECA & FONSECA FtJBLICIDADES LTDA - M
PAGAMENTO FORNECEDORES
30.703
10.000,00
0710312014

:

A. ida por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASO DEABREU

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

:tll)S

0710312014 16:39:51
07/0312014 16:40:34

1 nau
O

íbb,cmbi

7t3/2014

TED-Transferência Eletrônica Disponível
EP
Debitado
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Finalidade
Valor
Data transferência
O CPF/CNPJ diferente

T:nF1Qfl regíSTada

1193-2
21 81 0-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
AMERKANAPCA.D !3I13LIA
4428
130001003
07.714.52310001-49
FONSECA & FONSECA RJBLIODADES LTDA - M
PAGAMENTO FORNECEDORES
10.00000
07/03/2014

corno penderde por íflSLIfiCêflCi9 de assiatura.

Pendência número: 223455482.
-: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
u

A33K071 629668514006
0710312014 16:39:60

NFS-e - Nota Fiscal de SerMÇO Eletrônica - MunicipiO de Americana
7/3I2O4

-

MUNICÍPIO DE AMERICANA

Número da Nota

HoradeE5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

O2fO4i67:2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Verificação

1

- NOTA DA CIDADE -

3p7u0771452300O149

TKM8-LUJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Estadual

Inscrição Municipal 00071991

CPF/CNPJ 07.714.52310001-49

Nome/Razão Social FONSECA & FONSECA PUBLICIDADES LTDA ME
FONSECA & FONSECA PUBLICIDADES LTDA
Nome Fantasia:
Endereço RUA FIORAVANTE CHINELATTO 831 - V DAINESE - CEP: 13469-240
E-mail: azazeri@yahoo.com.br
UF: SP
Município Americana
TOMADOR DE SERVIÇOS

inscrição Estadual.

Inscrição Municipal: ---

:PF/CNRI 01.248.3621000169

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Asa Sul - CEP: 70340-000
Endereço: ST SRTVS BL 01701, SL 422 -

Nome/Razão Social:

UF: DF

Município: Brasília

Tal. 19-36214644

Tel.: (61)

E-mail.

iSCRIMINAÇO DOS SERVIÇOS
NSULTORIA POLITICA

1 Retenção de COFINS

Rete
R$ 1

Retenção de INSS
o0

de CSLL

Retenção de IRPJ
R$ 150,00

Retenção de PIS
R$ 65,00

Outras Retenções

10.000,00

Código do Serviço

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesqui...
Desconto Incond.

DeduçÔes (R$)
0,00

0,00

o
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n

280,00

10.000 , w^

000

4.93012009 e no Decreto n° 8.25012009

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/0312014
crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.
- Esta NFS-e não gera

r\I21'2havéS
%/4é3728829
CofltBb
i1

DE SERVICOS
DISTRATO DE CONTRATO DE CONTTO DE PRESTACÃ O
CONSULTORIA POLITICA PARA O PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PIN

Pelo presente instrumento particular de Distrato de contrato de contrato de prestação de
LTDA,
serviços de consultaria politica, de um lado FONSECA E FONSECA PUBLICIDADE
estabeleci da na Rua Fiorovante Chinetato, n 831, bairro Vila Dainese, sediada na Cidade de
Americana, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n g 077154231000149 neste ato
representada por seu sócio gerente ABELARDO ZAZERI FONSECA, brasileiro, casado,
publicitário, portador do CPF/MF 291.889.43895, doravante denominada simplesmente
partido polt
DISTRATANTE, e, de outro lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN,
devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n 01.248.362.0001-69, neste ato representado p01 seu
Presidente Nacional , iOsÉ MASC1 DE ABREU, doravante denominada sim plesnjhte
DISTRATANTE, tem entre si convencionado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em data de 02 de setembro de 2013, celebraram as partes CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA POLITICA tendo por objeta
consultaria politica ao Partido Trabalhista Nacional, nos termos da detalhação de serviços
contrato.
em
estabelecido
1

CLÁUSULA SEGUNDA: Conforme a cláusula quarta 4.1 do contrato avençado,
qualquer das partes, por livre discricionariedade e arbítrio, pode requerer a rescisão
deste, sem necessidade de multa, indenização ou afins, bastando simples aviso por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA TERCEIRA: Diante da disposição contratual em epígrafe, PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL —PTN, resolve por oportuno, requerer a rescisão contratual, o que faz por esta
provocação formal e expressa, nesta data, a saber 29/01/2014.
CLÁUSULA QUARTA: Os vínculos de prestação de serviços, se estendem, conforme
convergência contratual, até 30 dias a doravente desta comunicação, com termo
final em 28/02/2014.
E, assim, por estarem justos e distratades, assinam o presente instrumento em
,to, na presença das testemunhas abaixo.
duas vias de igual teor e para um só
São Paulo, 29 de janeiro de 2014.

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
DISTRATANE

Ai

FONSÃPCA PUBLICIDADE LTDA
Testemunhas:

0

I

rsj y(sJ
I
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Is 4__

1aJ 1± tEíIs

l'HiT*fl

JIt1

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários para serviços de consultyf
política, de um lado como contratada, a empresa FONSECA E FONSECA PUBL1CIDD
LTDA, estabelecida na Rua Fioravante Chinelato, n. 831, bairro Vila Dainese, Amcricara S1/
CNPJ 07714523/000149 e Inscrição Estadual isenta, neste ato representada por seu soao I1V'1JSi1PL
erettc r E
poderes para contratar, o Sr. Abelardo Zazer Fonseca, brasileiro, casado, publicitário, port r 110 F
29188943895 e do RG 259105879 domiciliado no endereço rua Nelson Cavaquinho. 48 Americana SP; e de Outro lado, como contratante, PTN - PARTIDO TRABALJ\HS
NACIONAL, CNPJ: 0L248362/0001-69, estabeieda rn SRTVS 701 - TORRE 1 - S \L\422 ED ASSIS CHATEAUBRIAND - ASA SUL * CEP 70340-000 BRASILIA, têm justo e conft
o presente,que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber:

1.1

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais de consultoria política.

rwut

2.1

O presente instrumento terá duração Polt pRzo INDETERMENADO, podendo ser rescindido
na forma estipulada na cláusula quarta do presente instrumento.

3.1

pagará a CONTRATADA pela prestação de serviços objeto do presente
contrato, o valor mensal de R$100O9,0O (OEZMI! ai.$), a ser pago todo dia 26 de cada ms
com a primeira parcela para o dia 26 de outubro de 2013, prorrogando-se para o primeiro dia
útil subsequente caso venha a cair em dia em que não haja expediente bancário.
A CONTRATANTE

3.2 Os serviços prestados não abrangerão custos de elaboração de vídeos, jingles, Studio de rádio e
de televisão e locutores, impressão de material gráfico, desenvolvimento de páginas de jnternet,
criação e diagramação de materiais gráficos.
3.3 Nos valores pactuados entre as partes estão compreendidos todos os custos e despesas
necessárias e suficientes perfeita execução dos serviços que constituem objeto deste contrato,
em especial os custos de mobilização, integração de segurança, preparação inicial e
desmobilização final pela execução da totalidade dos serviços, incluindo, ainda, tributos,

contribuições e encargos sociais e previdencii ..s, transporte, PCMSO - Programa de Controle
Médico e Saúde Ocupacional, uniformes e alimentação, impostos e taxas devidos, encargos
sociais e trabalhistas, inclusive seu lucro e ainda salários a qualquer título., quaisquer adicionais
que componham a remoção do seu pessoal, inclusive parcelas rescisórias, quando for o caso.
3.4 Assim, não devem ser incluídos quaisquer anus para a CONTRATANTE, tais como, despesas
custas decorrentes de demandas trabalhistas, fiscais, previdenciárias e/ou cu eis que cn c '.
funcionários da CON TADA situação esta em que a mesma será a integral
18
responsável.
3.5

Os preços convencionados são fixos e irreajustáveis pelo período de vigência contratual.

CLÁUSULA QUARTA - RESCISÃO

4.1 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes a qualquer momento, sem a
incidência de quaisquer multas, indenizações ou qualquer cláusula penal, desde que se faça
mediante prévia comunicação por escrito a oua parte, com prazo mínimo de 30 (ttínk) dias de
antecedência.
4,2 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da superveniência
de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo, portanto, a faculdade da
parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que esta sofrer.

t1VV.SIi1

5.1

São obrigações da CoNTRvrADA, sem prejuízo de outras previstas neste Contrato:

5.2 Responsabiliza-se a CoNTxrDA única e exclusivamente pelos serviços prestados, sendo de
sua inteira responsabilidade a contratação de empregados ou prestadores de serviços
autônomos, arcando com os custos diretos e indiretos, encargos sociais, trabalhistas e impostos
decorrentes.
5.3 Assegurar um quadro de pessoal de acordo com as necessidades e solicitações da
CoNxrArE, com a necessária qualificação para a execução dos serviços, responsabilizandose pela sua legalização de acordo com a legislação trabalhista.
5.4 Obriga-se a CONTRATADA ao pagamento de todos os tributos, impostos, encargos e
contribuições de qualquer natureza, de competência da União, dos Estados e dos Municípios,
relativos à legislação trabalhista vigente, e que se relacionem com seu funcionário ou aqueles a
seu serviço em atividade na CONTRATANTE, sendo, para todos os efeitos, como de fato é, a
única empregadora desse pessoal.
7.
.....

5.5

É obrigação da CONTRATADA o cumprimento de todas as obrigações decorrentes da relação
empregaúcia que a mesma mantém com seus funcionários comprometendo-se a apresentar seus
empregados para a prestação dos serviços devidamente identificados dotando aqueles de
os equipamentos e materiais pertinentes, inclusive aqueles relativos às normas de seguraa
medicina do trabalho.
/

5.6

Manter sob sigilo absoluto os dados e ás formações resultantes da pr
divulgando-os tão somente com autorização expressa da direção da empresa

5.7 A CONTRATADA

estará, ainda, obrigada ao cumprimento das obrigações legais a queestá ujeita,
inclusive aquelas tributárias pertinentes a sua atividade, assim, correm por sua exclusiva co ta os
demais impostos que incidam ou venham a incidir, bem como demais despesas que for m
necessárias para a perfeita consecução dós fins neste contrato, exonerando, de qualquer forma,
a solidariedade passiva, administrat!va, e/ou judicial da CONTRATANTE.

5.8 Fica a CONTRATADA e/ou aqueles a seu serviço, obrigados a respeitar as normas de segurança, e
as normas de supervisão técnica e operacional estipuladas pela CON1'RATANTE, bem como ao
fornecimento de toda infra-estrutura necessária à correta execução dos serviços.
5.9 É responsabilidade da CONTRATADA a segurança, vigilância e prevenção contra acidentes de
trabalho e de trânsito, bem como a responsabilidade pelo fornecimento por seus funcionários
de eventuais Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários à execução dos serviços,
zelando, ainda, pela respectiva utilização e determinando a parada imediata dos serviços quando
verificar a não utilização, uso inadequado ou irc reto dos mesmos.
5.10 Fica responsabilizada a CoNTRaTADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a ocorrer
com seu(s) trabalhador(es), bem como por toda a segurança, vigilância e prevenção contra
acidente de trabalho/trânsito, isentando totalmente a CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade neste aspecto.

5.11 A CONTRATADA deverá zelar e fazer zelar pela conservação das instalações e equipamentos de
propriedade da CONTRATANTE, colocados à sua disposição.
5.12 A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer dano causado por seu funcionário em
pessoas e bens pertencentes à CONTRATANTE e/ou terceiros e assumirá a responsabilidade
exclusiva por acidentes ocorridos com seu funcionário, ainda que ocorridos no estabelecimento
da CONTRATANTE, comprometendo-se a colocar a última a salvo de qualquer demanda,
inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente compostos pela CoNTRaTANTE em tais
demandas, ou custeando diretamente -a contingência.

6,1

São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo de outras previstas neste contrato:

6.2

Pagar pontualmente a retribuição ajustada em favor da CONTRATADA.

6.3

Cabe a CONTRATANTE o direito de supervisionar os serviços prestados, apontando
CONTRATADA, eventuais falhas que venha a tomar conhecimento, para que esta tome as dev4
providências. Devendo a CONTRATADA sanar as falhas apontadas.

6.4

O contratante obriga-se a fornecer todos os elementos e informações necessárias
pela contratada para o desenvolvimento da consultoria, documentos, co que ne4
para o bom andamento da consultoria, bem como obriga-se o contratante a manter
conta um coordenador permanente para fazer a inter comunicação com a contratada.

IIuímwi isr ii
7,1 O presente instrumento não constitui nenhuma das partes ou seus empregados como agentes
procuradores ou representantes da outra, sendo nulos e totalmente inoperantes quaisquer atos
que qualquer das partes venha a praticarem nome da outra.
7.2 Toda e qualquer alteração aos termos do presente Contrato deverão ser objeto de termo aditivo
próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e bastantes para a efetiva
modificação dos termos e condições ora estipuladas.
7.3 Todas as notificações e comunicações previstas neste instrumento serão feitas por escrito. As
notificações serão enviadas aos endereços indicados nas cláusulas especificas do presente
contrato.
7.4

É vedado a CONTRATADA ceder ou transferir a terceiros o presente contrato ou qualquer dos
direitos e obrigações dele decorrentes, sem pri a expressa anuência da CONTRATANTE.

7.5 As partes contratantes obrigam-se a guardar em custódia e manter sigilo sobre qualquer
informação que obtiverem, sendo permitido apenas a utilização das informações exclusivamente
para prestação dos serviços objeto de presente contrato.
7.6 Estabelecem as partes, que o presente contrato substitui e revoga todos os entendimentos
e acordos anteriores havidos entre as partes em relação ao ora. pactuado, tenham sido
escritos ou verbais.

11 1
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8.1

O presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE CONSULTORIA
POLÍTICA obriga ambas as partes, seus herdeiros e sucessores, a qualquer titulo

82 Fica eleito o foro da comarca de Americana SP, para dirimir qualquer controvér
este contrato.
E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 2
igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as 2(duas) testemunhas abaixo iden
.AmericaaaSP, 02 de setembro de 2013

Fonseca &Foisp Nublícidades LTDA. Empresa Contratada

PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Contratante

testemunhas:

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

237
BANCO BRADESCO S.A.
461
N.SRA.SABARA-URB.SP
1670727
132.949.318-40
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
PAGAMENTO FORNECEDORES
33.105
3.000,00
3110312014

/

117/

1
F53F2410DADF3412
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

3110312014 14:17:45
3110312014 16:29:42

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento
DETEE1s flNADO, de

PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR. PRAZO

uni lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n o 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob no,
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MAsl°
• /ii
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sbI o/no
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui desigrdo
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, KATIA CRISTINA

4)0

NASCIMENTO, brasileiro, solteira portador da CLRG n o 22.688.963-4 SSP/'P/
CPF/MF a° 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Esteves, n° 635
Jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital, doravante aqui
designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente
instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas
e condições seguintes:
1— DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de
gestão aos projetos políticos desenvolvidos pela CONTRATANTE.

2— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A

se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA
informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.

2.2
\
\\\.

CONTRATANTE

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação

de contas, com Solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1

Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro
ft
contato com a CONTRATADA.

3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar
CONTRATANTE

eventuais alterações de horários e/ou dias em que
prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer
RECLAMAÇÃO TRABALHIA
promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CÓNTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.
3.4

Fica responsabilizada. a CONTRATADA

por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrerç a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
Preven ão contra acidentes de trabalho.

3.5 Fica a

CONTRATADA

responsável por todo e qualquer dano causado por seu
funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRAT
ANTE, e assumirá a
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela C ONTRATANTE
em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.

4— DA REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da
CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 3.000,00
(hs milmais), a título
\\\
de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO RPA com a data

do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidacle
da CONTRATADA.

5 PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1 O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro) meses,
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrog
manifestação por escrito, com no mfrtirno 30 (trinta) dias de antecedêi
5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescinc
os seus fins e direitos.

5.3

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo rnnin,o de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.4

As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.

5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:

5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;

5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas

estipuladas;

M
.

GERAIS

6.1

Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

6.2

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

-
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7 — FORO DEELEIÇÃO

7.1

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o
FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como, o

competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

Parado Tra

Nacional

o

TESTEMENMáS
Nome:

2J4_1
si

RG:

Nome:
RG:

A-

DOC ou TED Eletrônico
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL
Banco
237
BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)
2776
AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-URB SP
Conta corrente (com DV) 9636
CPF
489.078.80859
Nome favorecido
SONIA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HENRIOU
VJTO EM CONTA CORRENTE
Número documento
40.804
Valor
3.0000o
Data transferência
08104/2014
- CPF/CNpj diferente
Autenticação SISBB

8F5B340361 B336E8

IrÇI4F.
EIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
Transação efetuada com sucesso.

08/04/2014 10:55
08 10412014 10:57:35

W4(2U14
[bb.com.brj

TED - Transferência Eletrônica Disponível
PI1ES
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Norre favorecido
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
2776
AV.DJr.ILIO CARLOS-URB SP
9636
489.078.808-59
SONV MARIA DEARRLDA RODRIGUES HRIQU
LW CONTA CORRENTE
3.000,00
08/04/2014

1

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 231640799.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

A33T081029490030020
0810412014 10:55:31

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE

Valor dos serviços:

R$ 3.000,00

(Irês mil reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Março/2014.

São Paulo,

de

O

de\\.

CONTRATO PARTI CULAR.

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ASSESSORIA POLÍTICA EJURÍDI
Pelo presente instrumento
DETERMINADO, de uni lado

PARTICULAR DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZo

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN,
com
sede adm
inistrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP. 0
2712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.39
neste ato por seu representante legal, Sr.
JOSÉ MASCI DE ABREU,as7
,0
casado, empresário, devidamen
teinscrito no CPF/MF sob. o n°
l83.729.8882b, co
mesmo domicilio comercial doravante aqui designado simplesmente
CONTRATANTE, e
de outro lado, Sra.
SÔNIA MARIA ARRUDA RODRIGUES
HENRIQUE
brasileira, casada, advogada,
P
do CPF/MF sob n° 489. 078.80859 e inscrita na
OAB/SP sob n°51.670, residente e domiciliada à
Av. Dep. Emilio Carlos n° 1009, ato 73,
bairro do Limão, Município de São Paulo - Estado de São Paulo, denominado
simplesmente C
ONTRATADO nos termo que se seguem:

1. OBJETIVO

1.1. O presente Contrato tem por finalidade

As sessoria Política - Administrativa e
Jurídica para junto a Comissão Executiva Nacional na rotina da
lida partidária em
âmbitos n acionais e afins, es
pecialmente para controle, execução e gerenciameno
dos sistemas de filiação, geração de nominatas e ca
ndidaturas todos do colendo
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, bem como para
o trabalho intelectual na
elaboração de requ
erimentos, ofícios, cartas propostas, resposta de e-mails, Suporte
jurídiCO em assistência a
correligionáriose órgãos partidários a
acompa
nhamento e fiscalização de metas acordadas com as Comissões
cobrança de contribuições es
tatutárias e tais, tendo tudo por fiel e valor,
conipletude

2. DIREITOS E O

BRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1. O CONTRATANTE
se co
mpromete a colocar a disposição da
CONTRTADA
informações, d
ocumentos meios e recursos necessários a realização dos serviços
estipulados no itein 1.1.
2.2. Serão de respons abilidade da

CONTRÁ .TAN TE

o Custeio das despesas
reprodução de documentos
CONTRATADA
na execução dos serviços estipulados
reembolso/prestação de contas,. com Solicitação prévia por escrito,
ou outra modalidade
material, Comunicação, alimentação

3. DIREITOS E OBRI
GAÇÕES DAS PARTES
3.1. Competirá à

CONTRATAN TE designar e
lemento de seu quadro f
contato com a CONDT.T.D
uncional para ser

3.2. Será de respo
nsabilidade da CONTRATADA

comunicar Previamente
eventus alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às
Pre stações de serviço.
CONTRATANTE

3.3. OS serviços serão realizados
diar

iamente, de acordo cóm suas atividades.

4.

DA REMUNERAÇÃO
4.1. A CONTRATADA receberá da

CONTRATANTE pela prestação dos
serviços
referidos na cláusula primeira, a p
im ortância anual de R$ 39.000,00
reais), a título de h
(him'a e nove mil
onorários, a ser dividido em prestações mensais, a
serempas
até o décimo dia de cada mês ou em data de
combinação que melhor aprouver ao
Co ntratante, no i
mporte de valor que for, por autonomiada vontade, repassado
Pela Contratante segundo suas razoáveis Possibilidades e
c ondições contábeis
inicia ndo-se o primeiro p
agamento 30 (trinta) dias após o ato da
a ssinatura do
Presente Contrato convergido pelas partes acima
m encionadas e consagra
assinaturas abaixo postas, devendo a
CON TRATADA emitir o respectivo
comprovante de pagamento com a data do
adirnplemento que será pago
de cheque nominal de titularidade do CONTRATADO.

5.

PRAZOS DE VIGÊNCIA
5.1. O presente in strumento terá duração de 24

(tnte e qiia/ro)

meses, iniciandose a
partir da assinatura do Presente contrato, podendo ser prorrogado mediante
ma
nifestação por escrito, com no mínjnlc) 30 (trinta) dias de antecedência

5.2. Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em
os seus fins e direitos.

L2

5.3.0 presente contrato poderá ser re
scindido por qualquer das partes, a_qua14
momento, independ
de multas, indenizações ou qualquer cláusula pe4J
desde que se faça mentemente
ediante prévia co
municação por escrito a outra parte, co\.
Prazo mínimo de 4 (quat,v)
dias de antecedência
5.4. As h

ipóteses resdsós também decorrem do
inadimplemento contratual ou da
superv
emêflcia de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo
portanto a facujdad da parte
den unciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.

5.5. Ocorrerá a rescisão automática,

ju
dicial ou extrajudicial co

independente de notificação ou interpelação
nvalidando se uma das s eguintes hipóteses:

5.5.1.0 CONT
RATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo
cancelada sua au
torização de funcionamento;
-

5.5.2.A CONTRATA
NTEdeixar de efetua o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Toda e qualquer alteração aos termos do presente
contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condi
ção para sere m c onsideradas válidas e
bastantes para a efetiva m
odificação dos termos e condições ora
6.2. Todo e qualquer aumento ou redução do
CONTRT.NTF

e fetivo deverá ter anuêl
e será objeto de aditivo contratual.

7. FORO DE ELEIÇÃO
7.1. Para dirim; quaisquer COfltovérsjas
oriunda5 do presente
elegem o FORO DA
instrumento, as partes
C OMAR DE SÃO
PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
Competente
como o
pata dirimnj todas e quaisquer dúvidas
oriundas deste nstrumento
COM e
xclusão de qualquer Outro, por mais
privilegiado que Seja.
E, por estarem assim justos e Contratados,
igual
flnnarn o presente
teor, na presença de 2 (duas) testemunhas

JOSÉ

1D

CONTRATANTE

TESTEMP

NOME
RG

NOME
RG

São Paulo, 01 de Nov
embro de 2013.

ABREU

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

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

33
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
4428
AMERICANA-PCA.DA BIBLIA
130001003
07.714.52310001-49
FONSECA & FONSECA PUBLICIDADES LTDA - M
CREDITO EM CONTA CORRENTE
33.106
8.333,00
31/03/2014
FA82ED59A0983CE1
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

31103/2014 14:20:46
3110312014 16:29:42

31/3/2014

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
NPJ
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CF/CNPJ diferente

1193-2
21810-3
33
4428
130001003

A331K311348024810024
3110312014 14:20:46

PARTIDO TRAB NACIONAL
BANCO SANTA ND (BRASIL) S.A.
AMICANA-.DA BIBLLA

07.714.52310001-49

FONSECA & FONSECA PUBLICIDADES LTDA - M
CRDflO Bl CONTA CORRENTE
8.33300
3110312014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 229500416.
ano: JO4(40] MARUP I-tPiHA GRAVO.
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2613/2014

NFS-e - Nota Fiscal d

Ser

MçoÇEíetrônjca - Município de Americana

MUNICÍPIO DE AMERICANA

o

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão
251031201 4f1571

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
20140326u07714523330149

-

Código de

NOTA DA CIDADE 1

YAH7-2EJU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ. 07.714.523001..49
Inscrição Municipal: 00071991
Inscrição Estadual
Nome/Razão Social:
FONSECA & FONSECA PUBLICIDADES LTDA ME
Nome Fantasia: FONSECA & FONSECA PUBLICIDADES LTDA
Tel: 19-36214
Endereço:
RUA FIORAVANTE CHINELATrO 831 - V DAINESE - CEP: 13469-240
Município Americana
UF: SP
E-mail: azazer@yahoocombr
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 01.248. 362 /0001-69
Inscrição Municipal: Inscrição Estadua
Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço: ST SRTVS BL 01 701, Si- 422 -Asa Sul - CEP: 70340-000
Município: Brasília
UF: DF
E - mail:
DI

RIM
16

Tel . : (61)3368- 323
rigo. gasp arP_radioatual. com. br

SCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA POLITICA

Retenção de COFINS Retenção de CSLL

Retenção de INSS
R$0,0o

Retenção de IRPJ
R$ 125 , 00

Retenção de PIS
R$5418

Outras Retenções
R$O,Oo

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ &333,00

EigodoSeMço

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesqui...
0,001

0,00

8.333,001

6:^^^^dí
2,80%
233,32

^d^

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°4930/2009
e no Decreto n° 8.25012009
- Data de vencimento do I SS desta NFS-e: 22/04/2014
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tornador de
Serviço está
-

localizado fora do município de Americana.

Jesus. Chaves
P1 96403/O-O

t637.2$8-29

- - - --

-

-

Pelo presente in
strumento particular de Distrato de contrato de contrato de prestação de
serviços de c onsultoria
politica, de um lado FONSECA E
FONSECA PUBLICIDADE LTDA,
estabelecida na Rua Fiorovante Chinelato, n 831, bairro Vila Dainese, sediada na Cidade de
Americana, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n2
07715 423/000149, neste ato
representada por seu sócio gerente A
publicitário, portador do CPF/MF 29 1. BELARDO ZAZERI FONSECA, brasileiro, casado,
889.43895, doravante denominada simpIesm
DISTRATANTE, e, de outro lado, PARTIDO TR
ABALHISTA NACIONAL - PTN, partido jntJP
devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n2 01.248
.362.000169, neste ato representado gr su
Presidente Nacional , JOSÉ MASCI DE ABREU, doravante denominada simpIemer1t
DI STRATANTE, tem entre si con
vencionado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em data de 02 de setembro de 2013, celebraram as partes CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON
SULTORIA POLITICA tendo por objeto
consultoria política ao Partido Trabalhista N
acional,
nos termos da detalhação de serviços
estabelecido
em
contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: Conforme a cláusula quarta 4.1 do contrato avençado,
qualquer das partes, por livre di
scricionarjedade e arbítrio, pode requerer a rescisão
deste, sem necessidade de multa, indenização ou afins, bastando simples aviso por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA TERCEIRA: Diante da disposição contratual em epígrafe, PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL —PTN, resolve por oportuno, requerer a rescisão c
ontratual, o que faz por esta
provocação formal e expressa, nesta data, a saber 29/01/2014.
CL
QUARTA: Os vínculos de prestação de serviços, se estendem, conforme
conÁUSULA
vergência Contratual, até 30 dias a doravente desta comunicação, com
termo
final em 28/02/2014.
E, assim, por estarem justos e distratados, assinam o presente instrumento
em
duas vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.
São 410, 29 de janeiro de 2014.
PARTIDO TRABA
DISTRATAN E
FONSCA
DISTfAT

A NACIONAL

N' CPU (CIDADE 1

Testemunhas:
w
Itest\

SELO

da
?456/177-42
42

o
o

È

Lbb.contbi

311312014

A33K31 1709629496009
3110312014 17:19:02

Tra nsferê n ia entre contas diversas
Debitado
Aciência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

1+,In
Agência
Conta corrente
Valor

flta
Assinada por

4725-2
MARCUS V A FERREIRA
355203-9
8.000,00
Nesta data
J5474951 MAROtA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABRBJ

3110312014 16:51
3110312014 17:19

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

DOC ou TED Eletrônico
Pendência número
Mensagem de erro

229643162
LIMITE DE HORARJO ULTRAPASSADO (G454-550)

112

a1/a'14

c0(TLtxJ

Transferência entre contas correntes

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

4725-2
355203-9
8.00000
Nesta data

PARTIDO TRAB NACIONAL

MARCUS V A FERREIRA

Transação registrada corto pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número 229642162.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

A33A31 1640543623006
3110312014 16:51:02
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

MARCLJS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA

Valor dos serviços:

R$ 8.000,00

(oito mil reais)

Hecebi øe Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Março/2014.

São Paulo, _______
_ de'
de

ALMEIDA FERREIRA
CPF

12 ADVO CONTRATUAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
PRAZO DFLERMJNADO FIRMADO EM 1 DE OIJ'llJBRO DE 2)i

Pelo presente instrumento, PARTIDO TRABALHIA NACIONAL - PTN, com endereço à
Rua Jacofer, n.2 615, Bairro Jardim Pereira Leit/LiInãO, Município de São Paulo/SP, inscrito
e
no CNPJ/ MF sob ri.9 01.24836210001-69, doravante referido como CONTRATANTE;
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA.. brasileiro, autônomo, portador do : n.2 a
à Rua Manoel Fi
g
13.525.915-0 SSP/SP e doCPF N 030.636.808-øOcom endereço
Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Muni io d 1
Landim, n. 2 600 - apto n2 212 - Água
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO, ajustam o seguinte
1. As partes acima qualificadas firmaram em 12 de outubro de 2013 oCONTRAii
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO no qual ajustaram os
termos e condições do serviço.
a
2. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar
nona,
a
4usu
.
e
•
eUi.
cláusula segunda, a dáusula .q, a,...
passando a prevalecer, sem prejuízo do serviço já realizado e pagamentos já
efetuados, a partir desta data, o seguinte:
2.1. A Cláusula Segunda passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Segunda O Contratado prestara os seus serviços sem imposição de hor

ário ou

definição de jornada."
2.2. A Cláusula Quarta passa a vigorar com a.seguinte. redação:
"Cláusula Quarta: Caso o CONTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade."
2.3. A Cláusula Sétlma'passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO á quantia mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), a serem pagos até O 50 dia útil do mês subsequente, até o pagamento
aefetuado em março de 2014, e a quantia mensal de R$ 8000,00 (oito mil reais), com
pagamento em abril de 2014 até último mês de prestação do serviço, em outubro de
2014."
2.4. A Cláusula Nona passa a vigorar com a seguinte redação:

das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores,
o presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 10 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatfcic."
"cláusula Nona: Além

3. Elimina-se o Anexo 1 do Contrato da Prestação de Serviços por Prazo Determinado
a
ora alterado, desconsiderando o referido anexo, desde a contratação, para todjJ
efeitos.
M1 2
4. Fica atualizado o endereço do CONTRATANTE para Avenida Santo Amaro, n.Q1
5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001.
S. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação
de Serviços por Prazo Determinado ora alterado.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 1 9 Aditivo Contratual ao
Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Détemimado; em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas
São Paulo, 31 de março de 2014

. .. ..

Partido Trabsta Nacional (CONTRATANTE)
n

MARCUS VINICI1

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

ALMEIDA FERREIRA (CONTRATADO)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL.- PTN, com. endereço à Rua Jacofer, n. 615,. Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São PaUlo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.2
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador do
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF N Q 030.636.80800cóm endereço à Rua Manoel Figi
Landim, n 600 - apto n 2 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Mum
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO

13

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrito de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBIETÓ DO CONTRATO.

. . .

•..... ..

.. .

..

.

.

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zonà Sul, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
enipregatí cio ou subordinação.
.
Parágrafo Único: O CONTRATADO cóncorda. em exercer Óutras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto déste contrato, põdendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, oCONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idônéo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquér pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de: facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização oupenalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos

prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

ti

descumpnmento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRJGAÇES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos previa e expressamente autorizados.'

J\

Cláusula.,Sexta O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustadotrr
Ptas( 134
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviços os
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quaritiá mensal de R 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos ate o 50 dia útil do mês subsequente, ate o ultimo
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00..1
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava A prestação de serviços é ontratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014;

DA RESCISÃO DO CONTRATO
Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa a outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando bu configurando qualquer vinculo ou direito,
especialmente empregatício.

J1[eJ
Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO ?restar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

Partido Trabalhista Nacional

3

[3 1 1

L-...

0011

U --v U

\^,jS
SE IR^,VÇf^^'
ESSO IA
pn)
LITI CA

ASS
^^j

2-14

R

1.

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603098 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
1

ransaçao etetuacla com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

2910412014 17:
2910412014 17:

29142O14

tbbctnfrJ

Transferência entre contas correntes

A337291642124828021
2910412014 17:04:50

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado
mgencia
Conta corrente
Valor
Data

4725-2

355203-9

MARCUS V A FERREIRA

8.000,00
Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência nü,ro: 237115331,
usuâno: J5474951 MARcLA. PERERA CRAVO.
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA

Valor dos serviços:

R$

8.000,00

(oito mi/ reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa, à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Abril/2014.

São Paulo,

de

de

í)
MARCIIS VlNíCI1iS DE

ALMEIDA FERREIRA .

CPF 030.636.808-00

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEiWIÇOS POR PRAZO

DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 9 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01.248.362/0001-69, doravante. referido COtflo'CON'TRATANTE; e
MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro autônomo, portador do
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF N 9 030 636 808-00 com endereço a Rua Manoel Fig-ug
Landim, n 600— apto n 2 212 - Agua Marinha, Bairro Jardim Campo Grande,
Munic joe
São Paulo/SP, doravante referido comoCONi'RÁTMO
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, me
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.
• DO OBJETO DO CONTRATQ
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sul, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
ernpregatício.ou subordinação........•• . '. . . ..
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.
.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo . a não denegrir, sob qualquer pretexto,o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso O CONTRATADO

não apresente resultados satisfatórios dentro dos
Prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer, indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕEs DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta; O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiáis e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviçós,7
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorzzad_ /

,)Ç

Cláusula Sexta O CONTRATANTE

0, ga-se a pagar dentro do prazo a Justado1e1 /141l
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviçds e oP
eventuais ressarcimentos devidos.

DALREMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS
Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensãl de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50
dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.
DOPRAODAPRESTAÇÃO.DESERj,1Ç05

..

Cláusula Oitava; A prestação de serviços é .
:ontratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando au
tomaticamente ao final
de
outubro de 2014
.
.
.
DARESCJSÃ p DO CONTRAQ
Cláusula Nona:

Além das hipóteses de rescisão suprarreferjdas nas cláusulas anteriores, o
Presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou diréfto,
especialmente empregatício..........

ft4$ CONDJCÕlS GERA
Cláusula Décima: É livre ao CONTRATA.T'
)C prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato#- sendo -lh
e.vedado.Prestaro mesmo serviço ora contratado'a

N

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida inconpatibilidade, salvo se

expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DDFORO
Cláusula Décima Primeira:

Para dirimir quaisqüer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a qug742
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem Justas e acordadas as partes assinam o p resenteContrato de Prestaãp
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de d as
testemunhas,
:.
São Paulo, 01 de Outubro de 2013

L

Partjdó\'rabalhj sta Nacional (CONTRATANTE)
\\ ?t

1)

MARCUS VINICIIJS D9 A MEIDA FERREIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

\

02/04/2014
119301193

- BANCO DO BRASIL -10:50:18
SEGUNDA VIA
0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: PARTIDO TRAB IIACIOtTAL
AGENCIA: 1193-2
CONTA:

21.910-3

DATA DA TRANSFERENCIA
02/04/2014
NR. DOCUMENTO
170.300.510.072322
VALOR TOTAL
5.000,00
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIANE APARECIDA ZERETZK
AGENCIA: 0300-X
CONTA:
510.072.322-6
VARIACAO DA POUPANCA
51
NR. DOCUMENTO
171.193.000.021 .810
ITR.AUTENTICACAO
1 .8D9. 39B.80F. GBA.041
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
4
d sciplinados pela t4P. 567/2012.

Transação efetuada com sucesso — J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

REGIANE APARECIDA ZÈRETZKy

Valor dos servios:

R$ 5.000,00

(cinco mil reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Março/2014.

São Paulo,

de

_de ____

rturt AP'AHCJDA ZERETZKY
CPF 390.196.348-01

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, nft 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SI', inscrito no CNPJ/MF sob n.2
01 . 248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
APARECIDA ZERETSKY, brasileira, autônoma, portadora do RG. n. 2 24.1404SSP/SP e do CPF N 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera, n.
65 1 4
apto n 9 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São Paul$P,
j
doravante referido como CONTRATADO,
1 JJ
REGIANE

I- 1

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Praz\1
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de pnço, forma e prazo.
DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sudoeste, prestado de
forma autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto,o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e i ndissociável deste contrato.
DAS ORRIG4CÔES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos

prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
Prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTF' st.T. .NTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

J1t,
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a
uer
outro, por mais privilegiado que seja.
IFI,

j46

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Presção
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duak
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trabhista Nacional (CONTRATANTE)

REGIANE APARECIDA ZERETZKY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

rÃ,,'

^'

12 ADITWO CONTRATUAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
PRAZO DETERMIN ADO FIRMADO EM 1 DE OUTUBRO DE 2013

Pelo presente instrumento, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à
Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito
no CNPJJMF sob n.2 01.248.36210001-69, doravante referido como
CONTRATANTE; e
REGIANE APARECIDA ZERETSKy, brasileira, autônoma, portadora do RG. n 24.14p
SSP/SP e do CPF N 9 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera, r 36 apto n 2 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São Pflo/ P,
doravante referido como CONTRATADO, ajustam o seguinte:
\de outubro de 2013 o CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO
no qual ajustaram os
termos e condições do serviço.
1. As partes acima qualificadas firmaram em 1 2

2. Considerando ter havido interesse recíproco, entre OS
contratantes, de alterar a
cláusula segunda, a cláusula quarta, a cláusula sétima
e a cláusula nona,
passando a prevalecer, sem prejuízo do serviço já realizado e pagamentos já
efetuados, a partir desta data, o seguinte:
2.1. A Cláusula Segunda passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada"
2.2. A Cláusula Quarta passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Quarta: Caso o C ONTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
Prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade."
2.3. A Cláusula Sétima passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Sétirna Pela prestação
dos serviços ajustados neste instrumento, a
CONT RATANTE pagará ao CONTRATADO
a quantia mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o pagamento
aefetuado em março de 2014, e a quantia mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
pagamento em abril de 2014 até último mês de prestação do serviço, em outubro de
2014."
2.4. A Cláusula Nona passa a vigorar com a
seguinte redação:

j.

"Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores,
o presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 10 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
P restados, não se material izando,
ou configuran do qualquer vinculo ou direito,
especialmente empregatício."
3. Elimina-se o Anexo! do Contrato de Prestação de Serviços por Prazo DeteyçiçI/,
ora alterado, desconsiderando o referido anexo, desde a contratação, para tdos
efeitos.
4. Fica atualizado o endereço do CO NTRATANTE
para Avenida Santo Amaro,
5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001.
S. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação
de Serviços por Prazo Determinado ora alterado.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 1 9 Aditivo Contratual ao
Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.
São Paulo, 31 de março de 2014

Partido

ista Nacional (CONTRATANTE)

tn/

47 e/2d/4.

REGIME APARECIDA ZERETZJ( y (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

A

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
1193-2
Conta corrente
21810-3
PARTIDO TRAB NACIONAL
'.reuusao
manco
341
ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)
37
S PAULO SANTA IFIGENIA
Conta corrente (com DV) 607850
CPF
213.712.358-48
Nome favorecido
RICARDO FABRIZIO PACHECO DE OLIVEIRA
I-inaliaaae
CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento
43.001
Valor
8.000,00
Data transferência
3010412014
'Co - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de
Brasilia) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque
depositado,
de Brasilia). proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário
frIr1dud por

Jb4i491 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2910412014 17:07:18
2910412014 17:14:29

Lbbbi

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
inaiaaae
Valor
Data transferência
- CPF/cNPJ diferente

1193-2
21810-3

A337291642124828027
2910412014 17:07:16

PARTIDO TRAB NACIONAL

341
MAU UNIBANCO S.A.
37
S PAULO SANTA FIGB.JIA
607850
213.712.358-48
RICARDO FABRIZIO PACHECO DEOLIV8RA
CREDITO BA CONTA CORRENTE
8.00000
3010412014

Transação registrada com pendente por insuficiência de assinaturas.
%ndência número: 237116704.
uário: J5474951 MARCIA P6EIRA CRAVO.
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RICARDO FABRÍZIO DE OLIVEIRA

Nome:

Valor dos serviços:

R$ 8.000,00

(oito m,7 reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Abril/2014.

São Paulo,

de

de

RICARDO FABRÍZIO DE OLIVEIRA
CPF213.712.358-48

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, comendereço à Rua jacofer, n. 2 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São. Paulo/SI', inscrito no CNPJ/MF sob n.2
01.248.36210001-69, doravante referido como CONTRATANTE;.e

7/

RICARDO FABRÍZIO DE OLIVEIRA, brasileiro, autónomo, portador do RG. n. LI 22.9374jja
SSP/SP e do CPF N9 213.712.35848 com endereço à Rua Haddock Lobo, n. 0 1282 apto
n2 61, Bairro Jardins, Município de São Paulo/SI', doravante referido com r
CONTRATADO,

• Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.
I!IJtjÏiJ!IsIs(e)jw7!,
u

-

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Cèntral, prestado deforma

autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda .
" iii exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à co n secução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que.necssaiio; bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido manifestar expressa concordância por qualquer mexo idôneo
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

Cláusula Terceua: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facult a do ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

1.

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE
obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATO possa
bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados.
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE

obriga-se : a pagar dentro do prazo ajustado Ia
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviçc
eventuais ressarcimentos devidos.

Cláusula Sétima:
Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONT RATANTE pagará
ao CONTRATADO a qua
REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês s ntia mensal de R$ 5.000,00 (CINCO MIL
ubsequente, até o último mês de prestação
do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO
MIL REAIS), por 13 meses . e trabalho.

DOPRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERWÇQ

f

Cláusula Oitava; A
prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando aut
omaticamente ao final de
outubro de 2014.

Cláusula Nona: Além das hipóteses de

•
•

rescisâo süprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
p
restados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
esp ecialmente ernpregatícjo.

DAS CON1IÇÕgSGEg
Cláusula Décima: É livre ao C

ONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

53
Jw

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas
contrato; as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciand
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de
Serviços por Prazo Determinado, em dt's as de igual teor e forma, na pres4
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

\

'

Partiddl'rabalhista Nacional (CONTRATANTE)
/

)(

RipfRÍZJO DE OLIVEIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

414
[bb.com.brj

A337041307868556010
04104/2014 13:20:11

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência .
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem 0V)
Conta corrente (com 0V)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Numero documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
/

ida por

1193-2
218103

i

IT L {i

1iJL

PARTIDO TRAB NACIONAL

33
BANCO SANTANDEJ (BRASIL) S.A.
2075
SAO CAETANO DO SUL - SP
10003820
052.300.94885
MARLA DOLORES NICOLAS OLMOS
CREDITO 64 CONTA CORRENTE
40.401
5.00000
0410412014

//_\\

l'5 5

\
F63A256EF81609p7
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCj DEABREJ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MAScI DEABREU

0410412014 13:20:11

4l2U14
•
z
<.

Lbb.conbrJ

TED -Transferência Eletrônica Disponível

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
•-•',
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

1193-2
21810-3

A33K0413015138006
0410412014 13:11:33

PARTIDO TRAB NACIONAL

33
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
2075
SAO CAETANO DO SUL - SP
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
lo EM CONTA CORRENTE
5.000,00
0410412014

Transação registrada corra pendente por insuficiência de assinaturas,
Pendência número: 230854963.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JORNALISTICOS

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICOS, celebram,
na qualidade de contratante PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL - PTN, com sede em Brasília, na SRTVS
Torre 1, Edifício Assis Chateaubriand - Asa Sul - Bra4jia,
DF e sede administrativa de São Paulo, na avenida Sinto
Amaro, 5828 - Santo Amaro, neste ato representado por
seu Presidente Nacional, José Masci de Abreu, brasileiro,
casado, empresário, com endereço comercial à rua Jacofer,
615, bairro do Limão, São Paulo, SP , e contratada: MARIA
DOLORES NICOLAS OLMOS, brasileira, casada, jornalista,
RG/SSPSP n o 7.560.416-4, CPF/MF n o 052300948-85,
com registro profissional de jornalista (MTB) devidamente
assentado sob á n°: 16582, domiciliada e residente a rua
Santo André, 17, bairro Boa Vista, São Caetano do Sul. CEP
- 09572-000 , ajustam contrato de prestação de serviços
jornalísticos, de acordo com as cláusulas abaixo dispostas:
Cláusula la: A contratada prestará serviços, na atividade de
redação, condensação, titulação, correção, coordenação de
matéria a ser publicada, entrevista, e reportagem, coleta de
notícias e seu preparo para divulgação, coleta de notícias e
compreendendo, ademais:
1.1. Participação em reuniões de pauta;
1.2. Seleção e aconselhamento a respeito de assuntos
a serem divulgados e publicados;
1.3.Redação do material jornalístico decorrente da
Realização de entrevistas e reportagens;
1.4. Acompanhamento gráfico das publicações da
CONTRATANTE;

^'

57

1.5. Cobertura de eventos e divulgação, sempre que

autorizado pela CONTRATANTE, junto à imprensa.

Cláusula 2a: Para desenvolvimento de tal atividade a
contratada não está submetida a controle de horário e
habitualidade da prestação de serviços, sujeita a,.-,
.
encaminhamento
encaminhamento das matérias solicitadas e da prese ça,
nas reuniões ou eventos, quando previamente agendad s.
Cláusula 3a: A remuneração pela prestação de serviços á
CONTRATADA será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
vencimento no primeiro dia útil de cada mês, com termo
inicial de adimplemento, decorrido 30 (trinta) dias da
assinatura deste instrumento.
Cláusula 4a: O presente contrato tem vigência de 08 (oito)
meses a contar desta subscrição, podendo ser prorrogado
por igual período ou rescindido a qualquer momento, por
qualquer das partes, mediante manifestação escrita com
antecedência de 30 (trinta) dias.

Cláusula 5a: As partes elegem o Foro da Comarca de São
Paulo para dirimir quaisquer dúvidas acerca do presente
contrato.
Cláusula 6a: Assim, por estarem de comum acordo, as
partes firmam a presente em três vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

/

E, por estarem firmados
São Paulo, 01 de março de 2014

Contratante:
PARTIDO TRAB ISTA NACIONAL - PTN
José Masci de Abreu - Presidente Nacional

é
•\S

Contra
-. .,
DOI
'ORES NICOLAS OLMOS
MTB: 16582

M

TESTEMUNHA(1)
CPF:

NHA(2)
CPF:

ANO DO SU
ELtTO LUIZ NO

13,10

14 E

V
1
-AA***********
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************
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visado
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utilizado para
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no

) SIM

NÃO

cruzado. ( ' )SIM (). NÃO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

ROBISON APARECIDO BIAZOTI

R$ 1,500,00 (hum mil equ/n/,en
reais)

Valor dos serviços:

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Março/2014.

São Paulo,

de

de ____

BIAZOTI
CPF 078.051.238-37

Bradesco
Agência 0127-9
C/C 0020360-2

Comp Banco AgÕnia DV Cl
•

?.&

Conta

C2 Série

Cheque N.o C3

2O.37 800845

7qia de UM MIL E O
UINHENTÔS RÈAIS x>xxxxx
a

xxxxxxxxxxxxxxxx

ROBISON AP BIAZOTI
SAO PAULO

BAiRRO 00 UMAO
OO.ODO.OQ/Q
NOO

5P
AO

<>

PARTIDO TRABAJJI
Ot'AL
CM 01.248.362169
CLIENTE ~10E 0511999

ou à sua ordem

CO
çc'- cÂ.2

do

14

Q.NIRAIQ DE

ESTAC An

DE SERVIÇOs POR PRAZO DTERMINADO

PARTIDO T RABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua

laco fer, n. Q 615, Bairro
jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
P
01.24 8. 362/0001 .. 69 doravante referido como
CON TRATANTE; e

ROBJSØN APARECIDO BIAZOTJ, brasileiro, a
utônomo, põrtador do RG. n. 2
SSP/S p e do CPF N 2 07
8.051.23837 com endereço à Rua Arminda Beranger,
Q 1074
Bairro Pestana, Município de Osasco/Sp, doravante referido como

CONTRATADd

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prz
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, medjant
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.
DO O$J E TO DO CONTR4TQ
Cláusula Primeira:

É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de Osasco/Sp, prestado de forma autônoma pelo
CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONT
RATANTE, sem vínculo e mpregatício ou
subordinação.
Parágrafo Único: O C

concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades ONTRATADO
c oncernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive sub
contratar, sempre que necessário, bastando paratanto, o
CON TRATANTE,
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo. ou
Cláusula Segunda:

O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário
ou
definição de jornada, com aco
mpanhamento
de
resultados
conforme
cronograma
prée stabelecido no Anexo 1, parte integrante e
i ndissociável deste contrato.
DASOB RIGAÇÕES pg CONTRAT4DO
Cláusula Terceira: O CO
NTRATADO obriga-se a prestar os serviços

r espeitando os bons
ostumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
iegais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CO
NTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e
imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
modos e c

Cláusula Quarta: Caso O CON

TRATADO não a p
resultados sa tisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultadoresente
ao CO NTRATANTE
r escindir imediata e
p rematuramente este contrato sem qualquer
i
ndenização
ou
penalidade,
salvo se o
descumprje0 comp
rovadamente
decorrer
de
exigência
legal
ou
aso
fortuito
de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta:

O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que O
CONTRATADO possa bem exercer seus serviço
tarefas e atividades, r
essarcindo eventuais gastcs prévia e expressamente autorizados.
Cláusula Sexta:

O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajusta_
partes a re
muneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de servos
eventuais res
oj4
sarcimentos devidos.

Ão PELOS SER VICØS PREST4DOS
Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços ajustados neste
in strumento, o
CONTRATANTE pagará ao CO
NTRATADO a quantia mensal de R$ 1.500,00 (
H UM MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil
do mês su bsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outuL,o e 2014, perfazendo um total de R$ 19.500
,00
(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

Cláusula Oitava: A

prestação de serviços é contratada por tempo de
terminado, iniciandose a partir da assinatura deste in strumento e se encerrando
auto
maticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATQ
Cláusula Nona: Além das h

ipóteses de rescisão Suprarreferidas nas c
láusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser r
escindido caso qualquer uma das partes venha a
descurnprjr qualquer das suas di
sposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja co
municação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando os
:onfi guraflO qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatícjo.

PAS C ONDJÇÔES GERjJS
Cláusula Décima: É livre ao CON

TRATADO

prestar serviços a outras pessoas, desde que
ontrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida
incom patibilidade salvo se
tora do

âmbito deste c

\ A

expr essamente autorizado pelo
C
ONTRATANTE sob pena de incidir em causa de rescisão
anteci p ada do contrato
D-0 FORO
Cláusuja Décima

Primeira: Para dirimir quaisquer cont
rovérsias oriundas do pres
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP,
re nunciando a qual(
outro, por mais Privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente
Serviços por Prazo Det
C ontrato de Prestjção d
erminado, em duas vias de igual
te stemunhas.
teor e forma, na p resença
du
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____________

São Paulo, 01 «Outubro de 2013

Partido Trabalhista N^,

R OBISON AP
2-^ ^I\(

T ESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

)

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
1193-2
Agência
PARTIDO TRAB NACIONAL
2181 0-3
Conta corrente
Creditado
237
BANCO BRADESCO S.A.
Banco
N.SRA.SABARA-URB.SP
461
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV) 1670727
132.949.318-40
CPF
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
Nome favorecido
CREDITO EM CONTA CORRENTE
Finalidade
42.904
Número documento
3.000,00
Valor
29/04/2014
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

64F2EAFC6130E2A75
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2910412014 17:02:53
2910412014 17:14:29

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento

PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO

DETERMINADO, de

um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PT N, com sede adninistrativa à Rua Jacofer, ti* 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São//
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MAs167

ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF stbk
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designao
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, KATIA CRISTINA DO
NASCIMENTO, brasileiro, sOltelrai portador da CI.RG n° 22.688.963-4 SSP/SP,
CPF/MF n° 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Esteves, n° 635
Jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital, doravante aqui
designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente
instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas
e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de
gestão aos projetos políticos desenvolvidos pela CONTRATANTE.

2— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A

CONTRATANTE se

compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.

2.2

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
\
\\\. CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1

Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para
contato com a CONTRATADA.

3.2

Será de responsabilidade da
CONTRATANTE

CONTRATADA,

i 1
comunicar previa nte

68J

eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão\/
prestações de serviço.
\ /
3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA
por qualquer RECLAMAçÃo TRABALHISTA
promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.
3.4 Fica responsabilizaria a CONTRATADA

por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
ç
Preven ão contra acidentes de trabalho.

3.5

Fica a CONTRATADA

responsável por todo e qualquer dano causado por seu
funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE,
e assumirá a
responsabilidade exclusiva por acidentes compr
ometendo-se a colocar a óllima a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela CONTRATANTE em
tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.

4— DA REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 3.000,00 (hs mil ais),
a título
\\\
de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO RPA com a data

do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.

5 PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1 O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro) meses,
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrog
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedêi
5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescinc
os seus fins e direitos.

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo n,frinio de 30 (trinta) dias de antecedência.
5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:

5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;

5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6—

GERAIS

-

6.1

Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

-

6.2

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da
e será objeto de aditivo contratual

CONTRATANTE

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

r170

Para dirimir quaisquer Con trovérsias
oriundas do presente instrumento, as partes

elegem o FORO DA COMARCA

DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO,

como o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam
o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

PartidoTrab
sta Nacional

TESTEMM4 áS

Nome:
RG:

Nome:
RG:

Á

CtiJtMa(^—
IX0^".
- N^8- .

elo

-ôI-^

1

lbb.canfrj

DOC Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
F'iarm favorecido
i-inauaaae
Valor
Data transferência
- CPFtNPJ diferente

1193-2
21810-3

A337291642124828019
29/0412014 17:03:43

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
2776
AV.DBUr.B,1ljjo CARLOS-URB SP
9836
489.078.808-59
SOMA MARIA DEARRIflA RODRIGUES I-IBJRIQU
PAQAfE'4TO FORNEORES
3.000,00
2910412014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 237114728.
uário: J5474951 MARcIA ERA CRAVO.

1/1

/

=

DOC ou TEO Eletrônico
1193-2

Conta corrente
21810-3
PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado
Banco
237
BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)
2776
AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-LJRB SP
Conta corrente (com DV) 9636
CPF
489.078.808-59
Nome favorecido
SONIA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES NENRIOU
ririai,aaae
PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento
42.905
Valor
3.00000
Data transferência
2910412014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB

BE250927622F0EDA

#ssinaaa por

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

2910412014 17:03:44
2910412014 17:14:29

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA POLÍTICA E JURÍDICA
Pelo presente instrumento
DETERMINADO, de

PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO

um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com

7

sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo,/
Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/0001-69/
neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU,
br4i}r
casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-20, 4m ( 1 3
mesmo domicilio comercial doravante aqui designado simplesmente CONTRATANit4e
de outro lado, Sra. SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQU]&,
brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF sob n° 489.078.808-59 e inscrita na
OAB/SP sob n° 51.670, residente e domiciliada à Av. Dep. Emílio Carlos n° 1009, apto 73,
bairro do Limão, Município de São Paulo
Estado de São Paulo, denominado
simplesmente CONTRATADO, nos termo que se seguem:

1. OBJETIVO
1.1. O presente contrato tem por finalidade . Assessoria Política - Administrativa e
Jurídica para junto a Comissão Executiva Nacional na rotina da lida partidária em
âmbitos nacionais e afins, especialmente para controle, execução e gerenciamento
dos sistemas de filiação, geração de nominatas e candidaturas, todos do colendo
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, bem como para o trabalho intelectual na
elaboração de requerimentos, ofícios, cartas propostas, resposta de e-mai.ls, suporte
jurídico em assistência a correligionários e órgãos partidários as
acompanhamento e fiscalização de metas acordadas com as Comissões
cobrança de contribuições estatutárias e tais, tendo tudo por fiel e valorc
completude.

2. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1 O CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessários a realização dos servicos
estipulados no item 1.1.
2.2. Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, i
CONTRATADA na execução dos serviços estipulados.

reembolso/prestação de contas, com solicitação prévia por escrito,
ou outra modalidade.

3. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.
3.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às
prestações de serviço.
3.3.. Os serviços serão realizados diariamente, de acordo com suas atividades.

4. DA REMUNERAÇÃO
4.1. A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância anual de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil
reais), a título de honorários, a ser dividido em prestações mensais, a serem pagas
até o décimo dia de cada mês ou em data de combinação que melhor aprouver ao
Contratante, no importe de valor que for, por autonomia da vontade, repassado
pela Contratante segundo suas razoáveis possibilidades e condições contábeis,
iniciando-se o primeiro pagamento' 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do
presente Contrato, convergido pelas partes acima mencionadas e consagra
assinaturas abaixo postas, devendo a CONTRATADA emitir o respectivo
comprovante de pagamento com a data do adimplemento, que será pago
de cheque nominal de titularidade do

S. PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1. O presente instrumento terá duração de 24

(virn'i e quatro)

meses, iniciando-se a
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

5.2. Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em
os seus fins e direitos.

k

5.3. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a $ualqt4r(1/75
momento, indepe
ndentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penl,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, cor\
Prazo mínimo de 4 (quatro) dias de antecedência
5.4. As hipóteses rescisórias também decorrem do in
adimplemento contratual ou da
superveniéncia de concordata ou falência de qualquer
das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte d
enunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5. Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-,se urna das seguintes hipóteses:
5.5.1.0 CONTRATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo
cancelada sua autorização de funcionamento;
5.5.2.A CON
TRATANTE deixar de efetua o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condicão para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipu1ada
6.2. Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7. FORO DE ELEIÇÃO
7.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
instrumento, as partes
elegem o
PORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO,
como, o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste
in strumento,
com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado au 'i
E, por estarem assim justos e c
ontratados, firmam o presente in
igual teor, na presença de 2 (duas)
testemunhas'.

São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

JOSÉ MA IDE ABREU

CONTRATANTE

TESTEMUISJ}.

NOME

RG

NOME
RG

r

Âpiicação em poupança
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21 81 0-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
510072322-6
5.000,00
Nesta data

Assinada por

REGIANE APARECIDA ZERETZK

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 615, Bairro
jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
/
REGIANE APARECIDA ZERETSKY, brasileira, autônoma, portadora do RG. n. 9 24.:
SSP/SP e do CPF N O 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera,
apto ng 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São
doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por i-'razo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBIETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo Zona Sudoeste, prestado de
forma autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO co:icoda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta; Caso o CONTRATAD nLo apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e

informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizacçi,,,
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajusta4kpel417
partes a remuneração devida ao CONT1'Xi.DO em face de sua prestação de servidas e(W9
eventuais ressarcimentos devidos.
1

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o

CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 5° dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciando-

se a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

.J1 :iJIÍiI
Cláusula Nona: Além das hipóteses de es 'são suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o

presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que

fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

Ap

1

-'

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTF'AT. NTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a cu
outro, por mais privilegiado que seja.
1
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de PrestIç
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trabhista Nacional (CONTRATANTE)

&O9ru UtDÇf4 .
REGIAN E APARECIDA ZERETZKY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

ãr

Emissão de comprovantes

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 13.31.31
AUTOATENDIMENTO
04/04/2014 0005
SEGUNDA VIA
1193201193
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRAI1SEERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
21.810-3
AGENCIA: 1193-2 CONTA:
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0037-X - S PAULO SANTA IFIGENIA
60.785-0
CONTA:
FAVORECIDO: RICARDO FABRIZIO PACHECO DE OLIVE IR
213.712.358-48
CPF/CNPJ:
8.000,00
VALOR: R$
DEBITO EM: 02/04/2014
DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB:

B.2F6.686.A6B.944.4DB

A33Q04131 6885966014
0410412014 13:31:31

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - TK. com endereço à Rua Jacofer, n. 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob fl.Q/
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
RICARDO FABRÍZIO DE OLIVEIRA, brasileiro, autônomo, portador do RG. n. 2 22.
SSP/SP e do CPF N9 213.712.358-48 com endereço à Rua Haddock Lobo, flQ

n2 61, Bairro Jardins, Município de São Paulo/SP, doravante referi
CONTRATADO,

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Po
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

,!IsI!1;3
Cláusula Primeira:

É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Central, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sol sua direção, ao CONTRATANTE sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à co n
secução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que neccssalio, bastando, para tanto, O
CO NTRATANTE ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda:

O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com aco
mpanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissocjável deste contrato.

f1IIII(IJLb!flJ
Cláusula Terceira:

O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e r
espeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar aç; CUNTRATANTE a rescisão prema
p.a e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO

não apresente resultados satis fatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo I. é facul1-do ao
CO NTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

.

k\

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBmGAÇÕEs DO CONTRATANTE

Cláusula Quinta: O CONTRATANTE
obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizç.
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE ob
I pel sti d3
riga-se a pagar dentro do prazo ajlistÀdo
partes a remuneração devida ao CONTRATADO
em face de sua prestação de se
eventuais ressarcimentos devidos.

H14

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste
i nstrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO
a
quantia
mensal
de
R$
5.000,00
(CINCO MIL
REAIS), a serem pagos até o 50
dia útil do mês subsequente, até o último mês de prestação
do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de
R$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO
MIL REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇQ

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo
d eterminado, iniciandose a partir da assinatura deste in strurnnto e se encerrando
a
utomaticamente ao final de
outubro de 2014.

Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão

s uPrarreferidas nas cláusulas anteriores, o
Presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre i
niciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com
a ntecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a re
muneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO

prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhu vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

LsJiOtS
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriunda

contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SI', renunciand
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de
Serviços por Prazo Determinado, em du,s 6as de igual teor e forma, na presi
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

\

Partidcçrabta Nacional (CONTRATANTE)

RICARD

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

DE OLIVEIRA (CONTRiTo)

DOC ou TED Eletrônico
------ ...........
------------------------Debita-do
1193-2
Agência
PARTIDO J'-. N C N L _.--------....------------_.__-.----------21810-3
Conta corrente
---------------------Creditado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
Banco
SAO CAETANO DO SUL - SP
2075
Agência (sem DA
Conta corrente (com DV) 10003820
052.300.946-85
CPF
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
Nome favorecido
CREDITO EM CONTA CORRENTE
lidade
43.002
Número documento
5.00000
- Valor
3010412014
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

A IO A

8

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17t.(bpráriO de
Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação dsheque
lepositado, proventos e DOC são processados após esse horário não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário
le Brasília).
Assinada por

15474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2910412014 17:08:10
2910412014 17:14:29

Lbb0n.br1

24/14

TED Transferência Eletrônica Disponível

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

33

BANCO SANTANDE (BRASIL) S.A.
SAO CAEIANO DO SUL - SP

Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
t*na favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

2075

A337291642124828029
29/04/2014 17:08:09

10003820

052.300.948-85
MARIA DOLORES NCOLAS OLMOS
CRTO Em CONTA CORRB'ITE
5.000,00
3010412014

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 237117198.
: J5474951 MARCIA PRA CRAVO.
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS

Nome:

Valor dos serviços:

R$

(cinco mi/reais)

5.000,00

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Abril/2014.

São Paulo, _de

de

—D
NICOLAS OLMOS
CPF 052.300.948-85

Banco Santander
Ag 2075
C/C 01000382-0

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JORI3ALISTICOS
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE
.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICOS, celebram,
na qualidade de contratante PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL - PTí, com sede em Brasília, na SRTVS 701,
Torre 1, Edifício Assis Chateaubriand - Asa Sul - Brasíl
DF e sede administrativa de São Paulo, na avenida Sã
Amaro, 5828 - Santo Amaro, neste ato representado
seu Presidente Nacional, José Masci de Abreu, brasileiro,
casado, empresária, com endereço comercial à rua Jacofer,
615, bairro do Limão, São Paulo, SP , e contratada: MARIA
DOLORES NICOLAS OLMOS, brasileira, casada, jornalista,
RG/SSPSP n o 7.560.416-4.. ÇPF/MF n o 052300948-85,
com registro profissional de jornalista (MTB) devidamente
assentado sob o no: 16582,. domiciliada e residente a rua
Santo André, 17, bairro Boa Vista, Sãó Caetano do Sul CEP
- 09572-000 , ajustam contrato: de prestação de serviços
jornalísticos, de acordo com as cláusulas abaixo dispostas:
Cláusula la: A contratada prestará serviços, na atividade de
redação, condensação, tituIaço, correção, coordenação .de
matéria a ser publicada,: entrevista, e reportagem, coleta de
notícias e seu preparo para divulgação, coleta de notícias e
compreendendo, ademais:

1
1.1. Participação eni reuniõés de pauta;
1.2. Seleção e aconselhamento a respeito de assuntos
a serem divulgados e publicados;
1.3.Redação do material jornalístico decorrente da
Realização de entrevistas e reportagens ;
1.4. Acompanhamento gráfico das publicações da
CONTRATA E;

1.5. Cobertura de eventos e:divulgação,, sempre que
autorizado pela CONTRATANTE, junto à imprensa.

Cláusula 2a: Para desenvolvimento de tal atividade
contratada não está submetida a controle de horáric
habitualidade da prestação de serviços, sujeita apenas
encaminhamento das matérias solicitadas. .e da presen
nas reuniões ou eventos, quando previamente agendada5
Cláusula 3a: A remuneração pela prestação de serviço
CONTRATADA será de R$ 5 000,00 (cinco mil reais), c
vencimento no primeiro' dia útil 'de cada mês, com termo
inicial de adimplemento, decorrido 30 (trinta) dias da
assinatura deste instrumento.
Cláusula 4a: O presente contrato tem vigência de 08 (oito)
meses a contar desta subscrição,, podendo ser prorrogado
por igual período ou rescindido a qualquer momento, por
qualquer das partes, mediante, manifestação escrita com
antecedência de 30 (trinta) dias.

Cláusula 5a: As partes elegem o Foro da Comarca de São
Paulo para dirimir quaisquer dúvidas acerca do presente
contrato.
Cláusula 6a: Assim, • por estarem de comum acordo, as
partes firmam a presente em três vias de igual teor, na
presença de duas : testemunhas.

irem firmados
So Paulo, 01 de março de 2014

Contratante:
PARTIDO TRAB TSA ACIONA L - PTN
Jose Masci de Abreu - Presidente Nacional

fo

'4_'. •••••• ç

Contra •.
•

-

•.
-

,•• -•, /
•.
•- ___
/
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
MTB: 16582

TESTEMUNHA(1)
CPF:

DOC ou TEO Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
t-inaliaaae
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1103
MAIRIPORA
4461
00.610.83410001-19
NZ7 - COMUNICAcAO F PnP ..AMrA Q!r'
CREDITO EM CONTA CORRENTE
50.201
23.482,50
0210512014
1 rrlA

Este documento não é válido como comprovante de transferência Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 1 hJJorário de
Brasília). do dia da transferência. Caso contrário -a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque
depositado,
são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário
de
Brasília), proventos e DOC
.
UI

.J4(4b1 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

3010412014 12:11:54
3010412014 12:12:55

34/14

[bb.canbr]

1

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A3301158816107012
30/04/20141211 54

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
uiiu

11)4

Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
ctPJ
Niorre favorecido
t-uiaiiaaae
Valor
Data transferência
- CPF/cNPJ diferente

1103
4461
00.610.83410001-19

PARTIDO IRAB NACIONAL
CAD(A EDONOUCA FEDERAL
MAIRIPORA

NIZ7 - cONCA0 E PROPAGANDA sIC LTDA
CRfTO EM CONTA CORRENTE

23.462,50
02/0512014

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.

'\_J

Pendência número: 237433295.
luário: J5474951 MARCIA ~RA CRAVO.
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Impressão de Nota Fiscal Eletrônica

2/4/2014

Número da NF

Prefeitura Municipal de Mainporã - SP

00000240

Secretaija da Fazenda

Data e Hora de Esrissão
2510412014 16:45:12
Código de Verificação
B432-F71 88

Nota Fiscal EletiCnlca de Serviços - NF-e
PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:
00.610.83410001-19
LM: 13527
LE.:
Nome / Razão Social: NZ7-CQMUNIQâGAo E PROPAGANDA LTÓA
Endereço:
AV. TABLAO PASSARBJ..A, 00476 - SALA 08- cB.JTRO
fvtinicipb:
MAIRIIRA
UR SP
E-mail:
fiscal@ftarriaratjcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
C.P.F. / C.N.P.J.:
01.248.36210001-69
LU:
Nome / Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:
SRIVS 701, TORREI - El) CHATEAUBRIAND - ASA SUL
lVkinicipío:
BRASLIA
IJF: DF

l.E:
CEP. 70390010
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ~TING E PROPAGANDA E CONSULTORIA TÉCNICA

01)ASSESSQRIA EM MAPZETXNG COM DEPINIÇÃO DO CONCEITO E ESTRATÁGIAS, Coo »EXAÇÃO DE PESQUISAS;
02)ASSE5SORXA PARA A CRIAÇÃO
E PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO, TV E VÍDEO, COMERCIAIS, MATERIAL GRÁSICO, MÚSICAS ETC;
03)ASSESSORIA NA DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DAS AÇÕES DE INTERNET E PROMOÇÕES;
BASE DE CALCULO DE IR! R$ 25000,00
IRF 1,50% R$ 375,00
PIS 0,65% R$ 162,50
COFINS 3% 5$ 750,00
CSLL 1% 5$ 250,00
DEPÓSITO RANCARIO
CONTA cEF 1104
AGENCIA 1103
CONTA 446-1

Retenções de Impostos
PIS: R$ 162,50 - IRRF: R$ 375,00 - COFINS: R$ 750,00 - CSLL: R$ 250,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA' = R$ 23.462,50

Código do Serviço
10-08 - AGENCIAM erro DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA,INCLUSIVE O AGENCIAM
PORQUAISQUER M9OS.
Valor Total das Deduções (F)
Base de Cálculo ()
Aliquota (%)
0,00
-125.000,00
12,00%

-

erro DE VBCULACAO
Valor do ISS (Iv)
1500,00

OUTRAS IN
Local de Prestação: Sede do Prestador.

Fatimald4 esus Chaves
(c€,t i1964O3/O-O
CPF4J637.288-29

http:III86.201.198.98/issePDF&NFMfRelatorioNF.aspx

1/1

(1.500700)

UM MT

-" I UO NCHIb

ROESflN AP BIAZOTI
SAO PAULO 29 ABRIL

visado

89688 410711 L,.

. ........
..

.
contadorQ..
c/correnl
'talãon°

(J) SIM (D NÃO

crúzado. 10 SIM.
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVÍCOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n, 2 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Ljmão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob rL
01.248.362/000169, doravante referido Como, CONTRATANTE; e
ROBJSON APARECIDO BIAZOTI, brasileiro, autônomo, portador do RG. n.2
SSP/SP e do CPF N 078.051.238-37 com endereço à Rua Arminda Beranger, n ' 1074, 6
Bairro Pestana, Município de Osasco/SP, doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de Osasco/S p, prestado de forma autônoma pelo
CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo empregatício ou
subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO, concorda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, paratanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneó
Cláusula Segunda: O Contratado prestará .os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e morai e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer . .. pretexto, o nome, e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de :fa ,cultar ao CONTRATANTE a'rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta:

Caso, o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo i, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou . penalidade, salvo se o
descumprimento comprovadamente decorrer dê exigência legal ou ,aso fortuito de força
maior.
,
,

Cláusula Quinta:
O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo
informações n ecessárias
hábil materiais e
para que o CO
NTRATADO
possa
bem
exercer
seus serviços,
tarefas e atividades ressarcindo ev
entuais gastc's prévia
e expressamente autorizados.
Cláusula Sexta:
O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajusta
partes a rem uneração
devida ao
a
eventuais ress arcimentos devidos.C ONTRATADÕ em face de sua prestação de serv os e
Oi 7

Cláusula Sétima: Pela
p restação dos serviços ajustados neste
CONT
ins trumento o
RATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 1.500,00 (HUM
MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50
dia útil do mês subsequente até o último
mês de prestação do serviço, em outuL..o e 2014,
p erfazendo um total de R$ 19.500,00
(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) por, 13 meses
de trabalho.

Cláusula Oitava: A p restação de serviços é
co ntratada por tempo de
se a partir da assinatura deste i
terminado iniciandonstrumento
e se encerrando automatica
Outubro de 2014.
mente ao final de

QQCQTO
Cláusula Nona: Além das hi

póteses de rescisão Suprarreferidas nas
Cl áusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso
q ualquer uma das partes venha a
descumprir q ualquer das suas
di sp
que haja co municação expressa à outra
osições, ou por livre iniciativa de urna das partes desde
p arte nesse sentido com
não ens
an tecedência de 30 dias,
ejando nenhuma espécie de indenização salvo a
p restados não se mat
re
erializando. oi :onflgufl0 muneração pelos serviços já
q ualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatfcio.

Ei
Cláusula D écima : É livre ao
CON TRATADO prestar serviços
a outras pessoas desde que
fora do âmbito deste c
ontrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida
incom patibilidade salvo se
\

exp ressamente autorizado pelo CON
TRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
do contrato.

QQIQRO
Cláusula Décima Primeira.- Para
dirimir q uaisquer

controvérsias
oriundas do nrpnf.
contrato, as partes elegem o foro da Comarca
de. São
Paulo/S
p,
renuncjand
outro, por mais Privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de
Serviços por Prazo De
terminado em duas vias de
tes temunhas
igual teor eforma, na presa

São Paulo, 01 deOutubro de 2013

Partido Trabalhista

ROBISON

TESTEMUNHA

TEST EMUNHA 2

(CONTRATANTE)

BJAZOTI (CONTRATADO)

24
•

Cópia de cheque

A33J240942755872009
24/06/201409:56:15

4..
Comp
Eis

Banco Aqõncb
Omal 1j0

EM

DV Cl

2

Conta

o

C2 Sdda

21.3

a

Em

ai.qu. No

851147

a

2

R$u..500,00)

UM MIL

E QUINHENTOS REAIS
x<xxxxxxx<>>
xtx:xxx

u.q?ria ds

C3

ROBSON AP BIAZOTI

xx

(xx

XX

XXXXX)ÇXXXX
o co IIVOI ma

•

PAuLod2L__________
E

59
oo LUIAO
CO.000.000/fl40.14
PJ . n PBDF tELESTINO

eaJPouL1oI3.uuAa

C0ilTCCAO. 07/2012

f• •-,

./

PARTIDO IR

IJfS R ItQ0NAL

CP4PJ 01 24e2lgoe
CL=E MNCAJUO D" 95

1

PARTIDO TRAB NACIONAL
21810-3
Conta corrente
Creditado
BANCO BRADESCO S.A.
237
Banco
N.SRA.SABARAIJRB.SP
A.,A.,..i
/w
flV
4R1
—
ncI flI
Conta corrente (com DV) 1670727
132.949.318-40
CPF
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
Nome favorecido
PAGAMENTO SALARIOS Finalidade
52.904
Número documento
3.000,00
Valor
2910512014
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por
-

IflUML
o ot

20209683093E2101=
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2910512014 11:57:30
2910512014 13:19:33

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DETERMINADO, de

um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, a° 615— B, bairro do Limão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASØ

ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sbIn o no 21
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui de do
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro,

KATIA CRISTINA D

NASCIMENTO, brasileiro, solteira, portador da CI.RG n o 22.688.963-4 SSP/SP,
CPF/MF ri° 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Esteves, n o 635
Jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capita], doravante aqui
designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente
instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas
e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administra tivos e de
gestão aos projetos políticos desenvolvidos pela CONTRATANTE.

2— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da
CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.

2.2

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
\
\\\. CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/preção
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1

Competirá à CONTRATANTE
designar elemento de seu quadro funcional para ser
' contato com a CONTRATADA.

3.2

Será de responsabilidade da CONTRATADA,
comunicar previanitente
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realiza râc às
prestações de serviço.

72(

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA
por qualquer

RECLAMAçÃo TRABALHISTA

Promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4 Fica responsabilizada a

CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a

ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
ç
Preven ão contra acidentes de trabalho.
3.5

Fica a CONTRATADA

responsável por todo e qualquer dano causado por seu
funcionáro em pessoas e bens pertencentes a CONTRA TANTE,
e assumira a
responsabilidade exclusiva por acidentes com
prometendo-se a colocar a ultima a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela CONTRATANTE
em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.

4—DA REMUNERÀÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da
CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 3.000,00 (hs mil
a título
de honorários mensais, vincendõs no dia 05 de cada mês, d
\\\
evendo a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou
RECIBO - RPA com a data

do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.

-.

5— PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1

O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, inician!i7
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado m4ianter°
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência..

5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em
os seus fins e direitos.

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
5.4

As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.

5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.5.1 A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;

5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6—

GERAIS

-

6.1
-

Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato

deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas
e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

6.2

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por e
será objeto de aditivo contratual.

CONTRATANTE e

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas
do presente instrumento, a,

elegem o FORO DA COMARCA DE
SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO

PAULO, como o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste
instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

Parado Tra

Nacional

11

TESTEMUNHAS
Nome;
RG:

Nome:
RG:

Çq
-

A.

^ma oN'ií2
1
'C-r1iCiM.^
.o

1'^"

Aplicação em poupança
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
510072322-6
5.00000
Nesta data

Assinada por

REGIANE APARECIDA ZERETZK

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

29/05/2014
2910512014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob fl•Q
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
REGIANE APARECIDA ZERETSKY, brasileira, autônoma, portadora do RG. n. Q 24.1407
SSP/SP e do CPF N 2 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera, n.9
1 365 206
apto flQ 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São Pau
llo/SÍ, 1
doravante referido como CONTRATADO,
1
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Praz
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de pn'ço, forma e prazo.

DO OBIETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sudoeste, prestado de
forma autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO coL::Loda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta; Caso o

apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o
CONTRATADj nLo

ÃQ.

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autoriza{
sç
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo austad4 pelas 207
partes a remuneração devida ao CONT"X1.\DO em face de sua prestação de serviçb
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATO

Cláusula Nona: Além das hipóteses de es isão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

1ófsJi]i.Ii)

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

,b0

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTF'AT. '.NTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a
outro, por mais privilegiado que seja.
Cláusula Décima Primeira:

FA

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prest1ç
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trabiista Nacional (CONTRATANTE)

1&%U

?1'°

REGIANE APARECIDA ZERETZKY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

F^2

//
28

Transferência entre contas diversas
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

4725-2
355203-9
8.000,00
Nesta data

Assinada por

PARTIDO TRAB NACIONAL

MARCUS V A FERREIRA

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
1

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

2910512014 12:C
2910512014 13:1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEdVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob flQ
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador do 1
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF N 030.636.808-00 com endereço à Rua Manoel Fi4ieirE
Landim, n. 600 - apto n 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Muniípi4el'0
IM
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO,
1
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguin tes do Código Civil Brasileiro, me
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sul, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DO ÇQNTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados
s atisfatórios dentro dos

prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimento com prova damente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGA ES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais
informações necessárias para que O CONTRATADO possa bem exercer seus serviç
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e exp
ressamente autori7kI

k 1 fti

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustadj pJas/
partes a remuneração devida ao C
ONTRATADO em face de sua prestação de servi!os
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
C ONTRATANTE pagará ao CONTRATADO: quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês
s ubsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.
DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é :3ntratada por tempo
d eterminado, iniciandose a

partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de^ k

DA RESCISÃO DO CONTR
Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão

su prarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprjr qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja c omunicação expressa à
outra prt nesse sentido com an tecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a re
muneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

J2ASCONDJÇÕES GERA
Cláusula Décima: É livre ao C ONTT pr
)i prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar
o mesmo serviço ora contratado a

outbrde2014.

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida i ncompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

IJ1iJCláusula Décima Primeira:
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Co.'nt .
ca de São Paulo/SP, renunciando a
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prest-o-rj
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trabalhista Nacjal (CONTRATANTE)

MARCUS VINÍCIUS DALMEIDAFERREL (•'.ONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
1193-2
Agência
PARTIDO TRAB NACIONAL
21810-3
Conta corrente
Creditado
BANCO BRADESCO S.A.
237
Banco
OSASCO-CENTRO
127
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV) 203602
078.051.238-37
CPF
ROBISON APARECIDO BIAZOTI
Nome favorecido
PAGAMENTO FORNECEDORES
Finalidade
52.906
Numero documento
1.50000
Valor
2910512014
Data transferência
- CPF!CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

3

26C135C8D721413181
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2910512014 12:12:36
2910512014 13:19:33

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 2 615 1 Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
ROBISON APARECIDO BIAZOTI, brasileiro, autônomo, portador do RG. n. 2 15.71
SSP/SP e do CPF N Q 078.051.238-37 com endereço à Rua Arminda Beranger, n.
Bairro Pestana, Município de Osasco/SP, doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços po
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, meuiante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de Osasco/SP, prestado de forma autônoma pelo
CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo empregatício ou
subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

DAS OBRIGACÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta:

Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE
rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o
descumprimento c omprovadamente decorrer de exigência legal ou aso fortuito de força
maior.

expressamente autorizado pelo
CONT
RATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

Cláusula Décima Primeira: Para
dirimir
c
quaisquer COflfrovéjas oriundas do presente
ontrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/Sp,
ren unciando a qua1qur
Outro, por mais Privilegiado que seja.
E, por estarem justas e ac
r
ordadas, as partes assinam o pr
Serviços por Prazo De
esente Contrato de Prest4çâo
terminado em duas vias de igual teor e forma, na Presença de dua
testemunhas

São Paulo, üi dçOut

Partido Trabalhista

0 de 2013

NÏOTPTANTE)

^OBL
I4^
ZOTI (^C0NTRATAD0)

TESTE

MUNHAT

TEST EMUNHA

2

41/

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
1193-2
Agência
PARTIDO TRAB NACIONAL
21810-3
Conta corrente
Crditado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
Banco
SAO CAETANO DO SUL - SP
2075
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV) 10003820
052.300.948-85
CPF
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
Nome favorecido
OUTROS
Finalidade
52.905
Número documento
Valor

5.00000

Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

2910512014

Autenticação SISBB

6637813FA37713F6C7

Assinada por

/

MM '64

Ésc4L

/ L

2L 6
(

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DEABRELJ.

2910512014 11:58:40
2910512014 13:19:33

2514

TED -Transferência Eletrônica Dispõnível

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CFF
F.kne favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- cPF!NRJ diferente

1193-2
21810-3

A33T291143585082017
29/05/2014 11:58:38

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO SANTANDE (BRASIL) S.A.
33
SAO CAETANO DO SUL - SP
2075
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
PAGATO DE HONORARIOS
5.000,00
2910512014

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
......IA...,..,

J5474951 MARIA F9E1RA CRAVO.

1/1

BO DE

MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS

Nome:

Valor dos serviços:

R$

(cinco mil reais)

5.000,00

Recebi de Partido Trabalhista Naciànal PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidadede São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Maio/2014.

São Paulo,

de -

de ____

DOLORES NIÇOLAS ULMU
CPF 052.300.948-85
Banco Santander
Ag 2075
CIC 01000382-0

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JORNALISTICOS
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS jORNALISTICOSt celebram,
na qualidade de contratante PARTIDO TRABALHISTA
SRTVS 701,
NACIONAL - PTN, com sede em Brasília, na
Torre 1, Edifício Assis Chateaubriafld - Asa Sul - BraSílii
DF e sede administrativa de São Paulo, na avenida Sani
Amaro, 5828 - Santo Amaro, neste ato representado p4
seu Presidente Nacional, José Masci de Abreu, brasileiro,
casado, empresário, com endereço comercial à rua Jacofer,
615, bairro do Limão, São Paulo, SP , e contratada: MARIA
DOLORES NICOLAS OLMOS, brasileira, casada, jornalista,.
RG/SSPSP n° 7 560 416-4, CPF/MF n° 05230094885,
com registro profissional de jornalista (MTB) devidamente
assentado sob o n°: 16582, domiciliada e residente a rua
Santo André, 17, bairro Boa Vista, São Caetano do Sul CEP
- 09572-000 , ajustam contrato... de prestação de serviços.
jornalísticos de acordo com as cláusulas abaixo dispostas:
Cláusula la: A contratada prestará' serviços, na atividade de
redação, condensação, titijiação, correção, coordenação de
matéria a ser publicada, entrevista,, e reportagem, coleta de
notícias é seu preparo para divulgação, coleta de notícias e
compreendendo, ademais:,

1.1. Participação em. reuniões de pauta;
1.2. Seleção e aconselhamento a respeito de assuntos
a serem divulgados e publicados;
1.3.Redação do material jornalístico decorrente da
Realização de entrevistas e reportagens
1.4. Acompanhamento gráfico das publicaÇõeS da

CONTRATANTE

IM
LIÁ

1.5. Cobertura de eventos e divulgação, sempre que
autorizado pela CONTRATANTE, junto à imprensa.

Cláusula 2a: Para desenvolvimento de tal atividade a
contratada não está submetida a controle de horário e
habitúalidade da prestação de serviços, sujeita apenas ao
encaminhamento das matérias solicitadas e da presenç4p
nas reuniões ou eventos, quandopreviam.ente agendadas4
Cláusula 3a: A remuneração pela prestação de serviços á
CONTRATADA será de R$ 5.W0,00 (cinco mil reais), com
vencimento no primeirõ dia útil' de cada mês, com termo
inicial de adimplemento,, decorrido 30 (trinta) dias da
assinatura deste instrumento.
Cláusula 4a: O presente contrato tem vigência de 08 (oito)
meses a contar desta sUbscrição, podendo ser prorrogado
por igual período ou rescindido a qualquer momento, por
qualquer das partes, mediante manifestação escrita com
antecedência de 30 (trinta) dias.

Cláusula 5a: As partes elegem o Foro da Comarca de São
Paulo para dirimir quaisquer dúvidas acerca do presente
contrato.
Cláusula 6a: Assim, por estarem de comum acordo, as
partes firmam a presente em três vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

2o

E, por estarem firmados
S ã o Paulo, 01 de março de 2014

\

Contratante:
PARTIDO TRABAiISTA NACIONAL - PTN
José Masci de

Abriu Presidente Nacional

aContr^

MAFÚA DOLORES NICOLAS OLMOS
MTB: 16582

TESTEMUNHA(1)
CPF:

ÇjL

A331K301 507197727014
3010512014 15:14:39

!FJ
DOC ou TEO Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
"-editado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104
MAIRIPORA
1103
4461
00.610.83410001-19
NZ7 - COMUNICACAO E PROPAGANDA SICLTDA
PAGAMENTO FORNECEDORES
53.001
24.625,00
3010512014
A0133FI 5F29CF53D6
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

3010512014 15:06:28
3010512014 15:14:39
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TED - Transferência Eletrônica Disponível

A331-1301455166579009
3010512014 150627

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
DFIUU

Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
NPJ
Nome favorecido
rinaiiaaae
Valor
Data transferência
- cPF/NPJ diferente

PARflDOTRAB NACIONAL

-

1Q4
CAIXA ECONO1MA FEDERAL
1103
MAIRIPORA
4461
00.610.83410001-19
NZ7 - COMJNKACAO E PROPAGANDA S/C LiDA
PAGA IveJTO FORNOR
24.625,00
3010512014

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 245819643.
MA CRAVO.
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Impressão de Nota Fiscal Eletrônica
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Data e Hora de Enissâo
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Código de Verificação
A1D9-9B3CB

O

Nota Fiscal EltrOnica de Serviços - NF-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS
C.P.F. / C.N.P.J.:
00.610.83410001-19
LM.: 13527
LE.:
Norm / Razão Social: l€7-COFvIJNAQAO E PROPAGANDA LiDA
Endereço:
AV. TABIAO PASSARRLA, 00476- SALA 08- CBs1T1D
tvtirncipb:
MAIRIPORA
LJF: sp
E-mail:
fiscal@itamaratjcontabjl.com.br

c

000 o2

j

TOMADOR DE SERVIÇOS
C.P.F. / C.N.P.J.:
01.248.36210001-69
Lt:
Norna / Razão Social: PARIDO TRABALHISTA NACIONAL
dereço:
SR1VS7OI, TORRE 1 - BCHATEAUBRIAND-AÁ SUL
nicipb
BRASLIA
UF DF

LE:
70390010
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS
PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE MARXETING E PROPAGANDA E ASSE$SORIA TÉCNICA.
RETENÇÃO DE 1,5% DE IRRF

Retenções de Impostos
IRRF A: R$ 375,00
-

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.000,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 24.625,00
Código do Serviço
10-08 - AGB4CIAM BifO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA,lNCLUSlV O AGBICIAM BtITO DEVBCULACAO
PORQUAISQUER MUOS.
.
Valor Total das Deduções ()
Base de Cálculo (I)
Akuota (%)
Valor do 158 (R$)
0,00
125.000,00
12,0( %
.500,00

-

OUTRAS INFORMAÇÕES
Local de Prestação: Sede do Prestador.

J/186.201.198.98fiDFsNFdatorioNF.px

.

.

.. iÜ

.

FatirM.e-4us Chaves
ÇRC. 1SP196403/0-0
CPF 064.637.288-29
Contabilista
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA TÉCNICA EM MARKEtING POLÍTICO
PARA AS ELEIÇÕES 2014
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com sede em Brasília, na SRT+701.
Edifício Assis Chateaubriand - Asa Sul - Brasília, DF e sede administrativa de São Paulo, naaveni o
Amaro, 5828 - Santo Amaro, neste ato representado por seu Presidente Nacional, José Masci d Abr u,
brasileiro, casado, empresario, com endereço comercial a rua Jacofer, 615, bairro do Limão, São aulo,
SP.
.
.
CONTRATADO NZ7 COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA, com sede em Mairipotã, na Avénida Tabelião
Passarela, 476 - conjunto 8, Centro, CEP 07600-000, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n9
00.610.834/0001-19, neste ato representada pelo seu titular JOSÉ, ELIDjO ROSA MOREIRA, brasileiro,
casado, empresário, RG n 2 9.436.463-1 e CPF n 9 134.250.438-03, com endereço de correspondência à rua.
Alvarez de Azevedo,.210 - conjunto 42, centro; Santo André, CEP 09020-140;
As partes acima identificadas têm entre si, justo e acertado, o presénte Contrato de Prestação de Serviços
de Consultoria Técnica em Marketing Político, que se rejerá pelas cláusulas seguintes e pélas condições
descritas no' presente. .
.
.
.
Do OBJETO DO CONTRATO
.
Clausula P - E objeto do presente contrato a prestação de consultoria técnica por parte da CONTRATADA
à CONTRATANTE sob as seguintés matérias: assessoria em Marketing Político para as eleições gerais de
2014 em âmbito nacional, com foco especial no pleito de Deputado Federal no Estado de São Paulo, com
definição do conceito e estratégias de campanha, coordenação de pesquisas, assessoria para a criação
e produção de programas de radio, TV e video, comerciais, material grafico,musicas e preparação
para debatese entrevistas; assessoria na definição das estratégias das ações de inter.Áet e
:
promoções institucionais gerais. .
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

..

.

.

.

.
Cláusula 2 9-: São deveres da CONTRATADA:(
A) Utilizar técnicas disponíveis para a realização das atividades aliadas a assessoria, empregando
seus melhores esforços econhecimento na consecução das mesmas.
B) Oficializar todas as intervenções de assessoria por meio de relatórios, de controle, que
contenham informações sobre as ações e seus resultados práticos;
que devem ser entregues
mensalmente TODO dia 5, a começar de fevereiro de 2014.

\1

C) Manter o consultor José Elidio Rosa Moreira à frente da assessoria durante a vigência de todo
contrato, podendo o mesmo ser apoiado em suas atividádes por assessores de'marketing político
qualificados, porém nunca substituído.
D) Manter em completa confidencialidade todas as informações pertinentes ao trabalho realizado,
de qualquer ordem. e natureza.
E) facilitar, por seu intermédio, a contratação de profissionais de marketing político, jornalis
político, pubiicidade e propaganda, fotografos, empresas prestadoras de serviço de audio e i o
e afins ao objeto deste contrato, sendo os custos anexados a este' por meio de pr sso
a
envolvendo orçamento e aprovação "dos válores e forma de pagamento.
.226.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Clausula 3 —São deveres da CONTRATANTE

A) Reálizar o pagamento pontualmente conforme õ disposto neste contrato.
B) Participar, por meio da pessoa especialmente credenciada, dás reuniões referentes à esse
contrato. C) Receber os relatórios dos trabalhos conforme estabelecido neste cntrato
D) Oferecer ao consultortoda infra' strutura necessária ao seu trabalho enquanto este permanecer
na sede do CONTRATANTE - computador; acesso a internet, telefone fixo e sala com mesa e
cadeira, não precisando ser exclusiva.
E) Oferecer e deixar disponível todas informações referentes ao PTN e a campanha, inclusive
posição financeira e política, para o consultor poder exercer seu-trabalho.
DO PAGAMENTO
Cláusula 4 - Os serviços de assessoria serão pagos a: CONTRATADA todo primeiro (1 2) dia, útil d,e cada
mês vencido, no valor de R$ 25000,00 (vinte e cinco mil reais), mediante apresentação de respectiva nota
fiscal. O primeiro pagamento ocorre no dia 3 de fevereiro de 2014.
DO PRAZO

.-

Cláusula 5 - O presente contrato será de 'prazo determinado, se iniciando em 2 de janeiro de 2014e
encerrando-se em 31 de dezembro de 2014, podèndo 'ser prorrogado por igual período mediante
negociação entre as partes dosvalores.
DA RESCISÃO

.-

Cláusula 6 - O presente contrato poderá ser 'rescindido a qualquer momento pelas partes, devendo a
parte que assim o pretender avisar à outra .com 30 dias de antecedência, tempo para que todas as
informações e ações sejam concluídas ou repass das a pessoa especialmente credenciada pelo
CONTRATANTE e sejam apurados possíveis valores devidos
Cláusula 79 —O presente contrato também será rescindido caso haja'.o descumprimento de-qualquer das
cláusulas pelas partes.
-•

Clausula 8! - Caso o CONTRATANTE resolva, sem motivo justificado, rescindir esse contrato dentro dos 6
(seis) primeiros meses de sua vigência, deverá pagar à CONTRATADAo valor faltante até que se completé
6 (seis) meses deçontrato.

-

Cláusula 8!— O contrato só será considerado rescindido se a ' comunicação de desistência de qualquer
urna das partés for feita por escrito é os valores devidos estiverem devidamente saldados.

DOS DIREITOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL ' . . .. .

.

Clausula 9 - Sera produzido um relatório mensal constando os résultados técnicos e est4r
ajF
consultoria que somente poderão ser utilizados pelas partes para os fins do trabalho aqiüsco r
salvo ajuste expresso em contrario.Cláusula 10! — O consultor do projeto, é equipe eventualmente . utilizada, se comprometem ama ter si
sobre os dados e informações decorrentes da consecução do presente contrato, salv caso a
CONTRATANTE autorize em contrário por escrito, com chancela da péssoa especialmente dsign da.

DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 1V1 — A. CONTRATADA não possuíra dia e horário fixo de entrada e saída na CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro: Por tratar-se de prestação de serviços específicos"de CON51JLTO1kIA TÉCNICA EM,
MARKETING POLITICO poderá ser realizada em outras localidades que não a cidade de São Paulo, sendo
para' isso colocada estrutura de transporte à disposição. do consultor.
Cláusula 122 - É livre a CONTRATADA ter seus próprios clientes, fora do âmbito deste contrato, desde que
não haja concorrência direta e obstrução e cruzamento de interesses

DO FORO

.

.

.

.

.

Clausula 13 2 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da prestação de serviço e deste contrato, as
partes elegem .0 foro da comarcá de Santó André:
- Por estarem assim justos e contratados, firmam 'o presente instrumento, em três vias de igual teor,, com
assinaturas reconhecidas em cartório, juntamente com duas (2) testemunhas

Santo Àndré, 2 de janeiro de 2014.

Contratante:
'Partido Trabalhista 'cional - PTN-19
José Masci de Abreu —Presidente Nacional

Transferência entre contas diversas
'hitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

7043-2
5955-2
1.220,00
Nesta data

Assinada por

PARTIDO TRAB NACIONAL

DANIELE CAMPOS DE OLIVEIR

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

3010512014 15:11I/ EC:
3010512014 15:149
2
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35114

A33H301455166579015

30/05/201415:11:20
Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência
Conta corrente

-

1193-2
21810-3

PAR11DO TRAB NACIONAL

Creditado

Agência
Conta corrente
Valor
Data

7043-2
5955-2
1.220,00
Nesta data

DANIBE CAS DE OLWEIR

Transação registrada corre pendente por insuficiência de assinaturas.

usuária: J5474951 ;;RCA PB2RA cRAVO.
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RECIBO DE ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIOS

DANIELE CAMPOS DE OLIVEIRA

Nome:

Valor dos reembolsos: R$ 420,00

(quatrocentos e vinte

Recebi de Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacuier
n615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente ao adiantamento de VT e VR do mês de Junho/2014
(20 dias úteis), sendo R$ 15,001dia de VR e R$ 6,001dia de VT.

São Paulo, - de _________ de _____

DANIELE CAMPOS DE OLIVEIRA

Custo/dia

Qtd dias

Vale Refeição R$

15,00

20

R$

300,00

R$

6,00

20

R$

120,00

Vale Transp

RECIBQ, DE PRESTIÇQ DE

gYLQQ

DANIELE CAMPOS DE OLIVEIRA

Nome:
Valor dos reembolsos:

R$ 800,00

(oitocentos reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacof4
6151 bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
n9
acima mencionada referente ao pagamento da prestação de serviços
referente ao mês de Maio/20 14.

- Pauio,
1
Sao
-

DANIELE CAMPOS DE OLIVEIRA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DETERMU.JADO, de

um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF

SO

01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI E
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob n°
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, Srta. DANIELE CAMPOS DE o
OLIVEIRA, brasileira, solteira, portadora da CLRG n° 39.515.195-8 SSP/SP, CPF/MF
n° 371.568.898-00, residente e domiciliada na Rua Eugenio Ribeiro, n° 248 - CE? 05773040, Parque Regina, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente
CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de
serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1.

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos em
geral desenvolvidos pela CONÁTANTE.

2— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1

A CON TRATANTE se compromete a 'colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.

2.2

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, r
do pela
CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reenbo o/pr tação
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento oW 'tra iialide.
(

jJ

7
IL

3—DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1

Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.

3.2

Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamexit à
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se maliza4
0prestaçõ
de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISFA
promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
prevenção contra acidentes de trbaflio.
3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu
funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.

4—DA REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 800,00 (
s
ao mês), a
título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de ca mas,
tido a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RE BO RPA co a data
do vencimento, que será pago através de depósito em co b
•a de ti
dade
da CONTRATADA.
\)

lu

5— PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1 O presente instrumento terá duração de % (NovEwr4 DIAS), iniciando-se a partir
da assinatura do presente contrato 24LO212014 a 24105/2014) podendo ser
prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de
antecedência.
5.2
Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em tdo
os seus fins e direitos.
5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qual u
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
Pr~ mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência
5.4 As hipóteses rescisórias tambén decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;
5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6 — DISPOSIÇÕES GERIS.

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem
consi1€adas válidas e
bastantes para a ektiva modificação dos termos e condições ora cstpuldas.

6.2

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual
/

uênci2&por

to da

Jw

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE
SÃO PAULO, como o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste
instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mas privilegiado que seja.
36

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas viaj
igual teor, na presença de 2 (diías) testemunhas.

São Pau1, 24 de Fevereiro de 2014.

PARTIDO TR'

Nome: bt4A50
RG: 1

?HISTA NACIONAL

ciT
DANIELE CAMPOS DE OLIVEIRA

Agencia
1193-2
Conta corrente
21810-3
PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado
Banco
33
BANCO SAN
ER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)
2075
SAO CAETANO DO SUL - SP
Conta corrente (com DV) 10003820
CPF
052.300.948-85
Nome favorecido
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS

3014

N .'. 1

Pb.cnbrJ

TED -Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência
Conta corrente
Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CFf
Norne favorecido
i-inaiiaaae

Valor
Data transferência
- CPFICNPJ diferente

1193-2
21810-3
•

PARTIDO 1RB NACIONAL

33
BANCO SANffANDE (BRASIL) S.A.
2075
SAO CAETANO DO SUL - SP
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
CRíO Bl CONTA CORRENTE
5.00000
3010612014

A336301016471400025
• 30/06/2014 10:34:00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

• Nome:

MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS

Valor dos serviços

R$

5.000,0. 0

(cinco mi/reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa 'à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Junho/2014.

São Paulo,

de

de_

-

IARb(DOLORE's NICOLAS OLMOS
CPF 052.300.948-85
Banco Santander
Ag 2075
dc 01000382-0

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3ORf*3ALISTICOS
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICOS, celebram,
na qualidade de contratante PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL - PTN, com sede em Brasília, na SRTVS
Torre 1, Edifício Assis Chateaubriand - Asa Sul - Bra4ília,
DF e sede administrativa de São Paulo, na avenida Santo
Amaro, 5828 - Santo Amaro, neste ato representado por
seu Presidente Nacional, José Masci de Abreu, brasileiro,
casado, empresário, com endereço comercial à rua Jacõfer,
615, bairro do Limão, São Paulo, SP , e contratada: MARIA
DOLORES NICOLAS OLMOS, brasileira, casada, jornalista,
RG/SSPSP n o 7.560.416-4, CPF/MF n o 052300948-85,
com registro profissional de jornalista (MTB) devidamente
assentado sob o n°: 16582, domiciliada e residente a rua
Santo André, 17, bairro Boa Vista, São Caetano do Sul CEP
- 09572-000 , ajustam contrato de prestação de serviços
jornalísticos, de acordo com as cláusulas abaixo dispostas:
Cláusula la: A contratada prestará serviços, na atividade de
redação, condensação, tftulaçãa, correção, coordenação de
matéria a ser publicada, entrevista, e reportagem, coleta de
notícias e seu preparo para divulgação, coleta de notícias e
compreendendo, ademais:
1.1. Participação em reuniões de pauta;
1.2. Seleção e acons&hamento a respeito de assuntos
a serem divulgados e publicados;
1.3.Redação do material jornalístico decorrente da
Realização de entrevistas e reportagens;
1.4. Acompanhamento gráfico das publicações da
CONTRATANTE;

1.5. Cobertura de eventos e divulgação, sempre que
autorizado pela CONTRATANTE, junto à imprensa.

Cláusula 2a: Para desenvolvimento de tal atividade a
contratada não está submetida a controle de horário e
habitualidade da prestação de serviços, sujeita apena4iao
encaminhamento das matérias solicitadas e da presei,ça,
nas reuniões ou eventos quando previamente agendads.
Cláusula 3a: A remuneração pela prestação de serviços á
CONTRATADA será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
vencimento no primeiro dia útil de cada mês, com termo
inicial de adimplemento, decorrido 30 (trinta) dias da
assinatura deste instrumento.
Cláusula 4a: O presente contrato tem vigência de 08 (oito)
meses a contar desta subscrição, podendo ser prorrogado
por igual período ou rescindido a qualquer momento, por
qualquer das partes, mediante manifestação escrita com
antecedência de 30 (trinta) dias.
Cláusula 5a: As partes elegem o Foro da Comarca de São
Paulo para dirimir quaisquer dúvidas acerca do presente
contrato.
Cláusula 6a: Assim, por estarem de comum acordo, as
partes firmam a presente em três vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

ii

E. por estarem firmados
São Paulo, 01 de março de 2014

Contratante:
PARTIDO TRA
,o

José frlasci de

ISTA NACIONAL - PTN
- Presidente Nacional

Contra
LLIII DOLORES NICOLAS OLMOS
MT 16582

TESTEMUNHA(1)
CPF:

O Z14

A33A021005444601008
0210612014 10:08:44

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/CNPJ diferente

341
ÍrAUUNIBANCOS.A.
37
S PAULO SANTA IFIGe"JIA
607850
213.712.358-48
RICARDO FABRIZIO PACHO DE OLIVEIRA
CREDITO RIA CONTA CORRRJTE
60.201
8.000,00
0210612014

Autenticação SISBB

2C82A7AAA9D75237

sinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4803096 JOSE NASCI DE ABREU

/

2J43

f

0210612014 10:07:42
0210612014 10:08:44

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: ,J4603096 JOSE NASCI DE

/a.bb.co

ABREU.

/UTabb?tOIEflSeSSaO8aaaeab38a5e5d61GOcc3d46bJ98ea
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - rTI, com endereço à Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro
jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.2
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
RICARDO FABRÍZIO DE OLIVEIRA, brasileiro, autônomo, portador do RG. n. 22.94z
SSP/SP e do CPF N 213.712.358-48 com endereço à Rua Haddock Lobo, n. 9
at44
128
flQ
61, Bairro Jardins, Município de São Paulo/SP, doravante referidcj ccn4
CONTRATADO,
-

k

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, me
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Central, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE sem vínculo
empregatí cio ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que neccssa:io, bastando, para tanto, O
CONTRATANTE ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo L parte integrante e indissociável deste contrato.
DAS OBRIG4ÇÕES DO CONTRATjuO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e r
espeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o
nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar CUNTRATÂNTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula

Quarta: Caso O CONTRATADO não
apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facult-do ao CON
TRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem q'ialquer indenização ou
p enalidade, salvo se o

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serv
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autoriziT
ta
j245
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE oLfiga-se a pagar dentro do prazo ajusta
01pes
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua
^
prestação de serv,
e
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS
Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal
de R$ 5.000,00 (CINCO MIL
REAIS), a serem pagos até o 50
dia útil do mês subsequente, até o último mês de prestação
do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total
de R$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO
MIL REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
Cláusula Oitava: A

prestação de serviços é Contratada por tempo determinado iniciandose a partir da assinatura deste instrumito e se encerrando
aut omaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO MNIB ATO
Cláusula Nona: Além das hipóteses

de rescisão suprarreferjdas nas cláusulas anteriores,
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha ao
descumprjr qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes
desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com
an tecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços
já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
e sp ecialmente empregatícjo.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima: É livre ao CO

NTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhú vedado prestar o mesmo
serviço ora co ntratado a

/ A

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do prest
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a
outro, por mais privilegiado que seja.

L / 1246

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Pres6
Serviços por Prazo Determinado, em duas as de igual teor e forma, na presença de
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Parti doTrabalhi Nacional (CONTRATANTE)

--'
RI CA

PRÍZIO DE OLIVEIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

•

L.,. ?

.

A331K301133729347008
30/06/20141139:11

DOC ou TED Eletrônico

Agência
.
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPFfCNPJ diferente
Autenticação SISBB

Assinada por

1193-2
21810-3

.. .....
PARTIDO TRAB NACIONAL

104
CAIXA ECONOMICAFEDERAL
1103
MAIRIPORA
4461
.
.
00.610.83410001-19.
.
. NZ7 - COMLJNICACAO E PROPAGANDA SIC LTDA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
.
83.012
.,
.
24.625,00
. .
.
3010612014
.

47

253AE60259EF9E9A

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
44603096 JOSE.MASCI DE ABREU .• ..

.

•.
..

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por J4603098JOSE MASCI DE'ABREU

•

.

3010612014 11:00:01
301061201411:39:11

p.çcin]

cY61

A336301016471400037

TED - Transferência Eletrônica Dusponivel .

'

30/06/2014 11:00:02

.
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
. 2.1810-3

Creditado
Banco
Agência (semIY/)
Conta corrente (com fYV)
CI.PJ
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

104
1103
4461

.

PARTIDO TRAB NACIONAL
CAD(A BONOMICA FAL
MAIRIPORA

00.610.83410001-19
NU - COMJNICACAO E PROPAGANDA SIC LIDA
.
CRIO BA CONTA CORRB(rE

24.625,00
3010612014
:

.

-

.

.
.

.

..

r2 4 8

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 263335008.
lo: J5474951 MARCIA PEEM CRAVO.

.

,...,..... .

1/1

Número da NF

PreteituraMunicipal de alri

à.- SP

00000265
Data e Hora de Emissão
1810612014 10:44:28
Código de Verificação
9F99-152F6

SeaetariadáFáenda
Nota FISCal EI*ôfllca de SCIVIÇOS - NF

°

PRESTADOR DE SERVIÇOS
C.P.F. / C.N.P.J.:
00.610.83410001-19
I.E.:
IM.: 13527
Nome! Razão Social: NZ7-COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA
Endereço:
AV. TABELIAO PASSARELLA, 00476 - SALA 08- CENTRO
Municiplo:
MAIRIPORA
UF: SP CEFG
E-mail:
flscaI@iLamaraticontabiI.com.br

1...

2 9

TOMADOR DE SERVIÇOS
C.P.F. /C.N.P.J.:
01.248.36210001-69
l.M.:
Nome / Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Endereço:
SRTVS 701, TORRE 1 - ED CHATEAUBRIAND ASA SUL
Município:
BRASILIA
UF: DF
E-mail:
.

CEP: 70390010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MARKETING E PROPAGANDA E ASSSSORIA TÉCNICA
BASE DE CALCULO DO IRRF R$ 25 000 00
RETENÇÃO DE 1" 5% DE. IRAF R$ 375,00
DADOS PARA DEPOSITO.
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(104)
AG: 1103
.
C/C 446-1

Retenções de Impostos
IRRF A: R$ .375,00 -

..

:.

.

..

.
..

.

..

.

..

..

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 26.00o'
VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 24 625,00
Código do Serviço
10-08 -AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE PROPAGANDA,INCt.USIVÉ O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO
PORQUAISQUER MEIOS.
. . •.
..
.
Valor Total das Deduções (R$)
Base de Cálculo (R$)
Alíquota (%)
Valor do ISS (R$)
0,00
.
.
25.000,00
500,00
2,00%

-

OUTRAS INFORMAÇÕES
Local de Prestaçào

Sede do Prestador.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA TÉCNICA EM MARKETING POLÍTICO
PARA AS ELEIÇÕES 2014
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
1,
T
CONTRATANTE: PADO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com sede em Brasília, na SRTV
to
Edifício Assis Chateaubriand - Asa Sul - Brasilia, DF e sede administrativa de São Paulo, nalaveni
Amaro, 5828 - Santo 'Amaro, neste ato representado por seu Presidente Nacional, José Masci de Ab eu,
l
brasileiro, casado, empresário, com endereço comercial a rua Jacofer, 615, bairro do Limão, São
SP.
CONTRATADO, COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA, com sede em Mairiporã, na Avenida Tabelião
Passarela, 476 - conjunto 8, Centro, CEP 07600-000, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nL
00.610.834/0001-19, neste ato representada pelo seu titular JOSÉ, ELIDIO ROSA MOREIRA, brasileiro,
casado, empresário, RG n 2 9.43,6.463-1 e CPF n2 134.250.438-03, com endereço de correspondência a rua
Alvârez de Azevedo, 210 — conjunto 42, Centro, Santo André, CEP 09020-140,
As partes acima identificadas têm entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Prestação de Serviços
de Consultoria Técnica em Marketing Politico, que se regera pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no-presente.,
DO OBiEO DO CONTRATO
Cláusula 1,0 - E objeto do presente contrato aprestação de consultoria técnica por parte da CONTRATADA
à CONTRATANTE sob as seguintes matérias: assessoria em Marketing Politico para as eleições gerais de
2014 em âmbito nacional, com foco especial no pleito de Deputado Federal no Estado de São Paulo, com
definição do conceito e estratégias de campanha, coordenação de pesquisas, assessoria para a criação
e produção de programas de radio, TV e vídeo, comerciais, material gráfico, musicas e preparação
para debates. :e entrevistas, assessoria na definição das estratégias das ações de internet e
promoções institucionais gerais
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cláusula 2 0

São deveres da CONTRATADA:-

A) Utilizar técnicas dspontveis para a realização -das atividades aliadas a assessona, empregando
seus .méft,ores esforços etonhecimento na consecução dás mesmas.

-'

B) Oficializar todas as intervenções de assessoria por meio de relatórios de controle, que
que devem ser entregues
'
contenham Informações sobre as ações e seus resultados práticos,
mensalmente TODO dia 5, a começar de fevereiro de 2014.

C) Manter o consultor. Jose Elrdio Rosa Moreira a frente da assessoria durante a vigência de todo
contrato, podendo à mesmo ser apoiado em suas atividádes por assessores de'marketing político
qualificados, porem nunca substituído.
O) Manter em completa confidencialidade todas as informações pertinentes ao trabalho realizado,
de qualquer ordem e natureza
E) Facilitar, por seu intermédio, a contratação de profissionais de marketing político, jornalismo
politico, publicidade e propaganda, fotografas, empresas prestadoras de serviço de audio e vid
e afins ao objeto deste contrato, sendo os Custos anexados a este por meio de proc
envolvendo orçamento e aprovação dos valores e forma de pagamento
DAS OBRIGAÇÕES. DA CONTRATANTE.;

.

1

Clausula 3 - São deveres da CONTRATANTE
A) Realizar o pagamento pontualmente conforme o disposto neste contrato
B) Participar, por meio da pessoa especialmente credenciada, dás reuniões,
referentes ' à esse
euniões.referéntés'
.
contrato
.
C) Receber os relatórios dos trabalhos conforme estabelecido neste cmtrato
D) Oferecer ao consultor toda infraéstrutura necessária ao seu trabalho enquanto este permanecer
na sede do CONTRATANTE- computador acesso a internet, telefone fixo e sala com mesa e
cadeira, não precisando ser exclusiva.
E) Oferecer e deixar disponível todas informações referentes ao PTN e a campanha, inclusive
pósição financeira epõlítica, para o consultor poder exercer seu trabalho
DO PAGAMENTO
Clausula 4 — Os serviços de assessoria serão pagos a CONTRATADA todo primeiro (1) dia útil de cada
mêsvencido, no valor de R$ 25 000,00 (vinte e cinco mil reais), mediante apresentação de respectiva nota
fiscal O primeiro pagamento ocorre no dia 3 de fevereiro de 2014
DO

PRAZO

Cláusula 5 — 'O presente contrato será. de'prazo determinado, se iniciando em de janeiro de 2014 e
encerrando-se em 31 de dezembro de 2014; podendo ser prorrogado por iguI, período mediante.
• negociação. entre as partes dos 'valores.'
. •.
.
''
DA RESCISÃO
Cláusula 6 - O presente contrato podera ser rescindido a qualquer momento pelas partes, devendo a
• parte que assim o pretender avisar à outra com 30 dias de. antecedência,* tempo para que todas as
informações e ações sejam concluidas ou repassadas a pessoaespecialmente credenciada pelo
CONTRATANTE e sejam apurados possíveis valores devidos
Cláusula 7 —'O presente contrato também serárescin ido cásô haja o descumprirnentodequalquerdas
cláusulas pelas partes.
'
•
.
.. . •
.
.

Cláusula 8 - Caso o CONTRATANTE resolva, sem motivo justificado, rescindir esse contrato dentro dos 6
(seis) pnmeiros meses de sua vigência, deverá pagar a CONTRATADA o valor faltante ate que se compIet
6 (seus) meses de contrato

-

Cláusula 8 - Õ contrato só será considerado rescindido se .a comunicação de desistência de qualquer
uma das partes for feita por escrito e os valores devidos estiverem devidamente saldados
DOS DIREITOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL
Cláusula 9 -,Será produzido um relatório mensal constando os resultados técnicos e estYfl
consultoria que somente poderão ser utilizados pelas partes para os fins do trabálho aqJlt con
salvo ajuste expresso em contrário./
1
•
•

jo

Cláusula 109. —0 consultor dó projeto, e equipe eventualmenteutilizada,se comprometem a man er •gi
sobre os dados e informações decorrentes da consecução do presente contrato, salvo
CONTRATANTE autorize em contrário por escrito, tom chancela da pessoa especialmente designad

a

DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 11— ACONTRATADA não possuíra dia e horário fixo de entrada e saídana CONTRATANTE..
Parágrafo Primeiro Por tratar-se de prestação de serviços específicos de CONS1JLTORIA TÉCNICA EM
MARKETING POLÍTICO poderá ser realizada em outras localidades que não a cidade de São Paulo, sendo
para isso colocada estrutura de transporte a disposição do consultor.
Clausula 122 - E livre a CONTRATADA ter seus próprios clientes, fora do âmbito deste contrato, desde que
não. haja concorrência direta e obstrução ,e cruzamento de interesses.' .
DO FORO

.

...

.. .

.
..

Clausula 13 -Para dirimir quaisquer controversias oriundas da prestação de serviço e deste contrato, as
partes elegem afora da comarca de Santó André;

..

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor, com
assinaturas reconhecidas em cartório, juntamente com duas (2) testemunhas

Santo André, 2 de janeiro de 2014.

.

. .

...

.

•

Contratante:•

. Partido Trabalhista cional PTN-19
José Masci de Abreu —Presidente Nacional

.
•

rNZ7ComunogandaLtda.

Testemunhas
1.

Nrne

W4

4

2. Nome: .________________
RG:.

RG

1

OM

O

tUtW

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Grecfltaeo
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB_NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
461
N.SRA.SABARA-URB.SP
1670727
132.949.318-40
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
CREDITO EM CONTA CORRENTE
63.004
3.000,00
3010612014

Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

24 r

(bbcmXi

3Q24
Xr.41

A336301016471400016
3010612014 10:29:33

TED -Transferência Eletrônica Disponível

flbitadõ
1193-2
21810-3

Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sern()
Conta corrente (com I)
CPF
Norre favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
'C-CPF/cNPJ diferente

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO BRAD600S.A.
237
N.SRA.SABARA-URB.SP.
461
1670727
132.949.318-40
-KATIA CRISTINA DO NASCIvB4TO
CREDITO Bv COA CORRENTE
3.000,00
3010612014

5

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número«. 253296076.lo: J5474951 MARIA PEERA CRAVO.
?'
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•
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RECIBÓ DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

KATIA CRISTINA NASCIMENTO

Nome:
Valor dos serviços:

R$

3000,00

(três mil reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa d
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Junho/20 14.

São Paulo, - de _________ de

KATIA CRISTINA NASCIMENTO

INSTRUMENTO pARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento

PARTICULARDE PBESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL lado
um
D ETERMIN, de
PTN, com sede administrativa à Rua jacofct, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob no
JOSÉ MASCI DE
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr.
brasileiro, casado, empresário, devidainente inscrito no CPF/MF sob
ABREU,
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui desi4ad
KATIA CRISTINA 1)
CONTRATANTE, , de outro,

NASCIMENTO,

7a
simplent

brasileiro, solteira, portador da CI.RG n° 22.688.963-4 SSP/SP,

CPF/MF n° 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Esteves, n° 635
Jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital, doravante aqui
ntre si, justo e contratado o presente
designada simplesmente CONTRATAD0, têm, e
instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas
e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrati
gestão aos projetos políticos desenvolvidos pela

vos e de

CONTRATANTE.

2— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CONTRATADA,
se comptot".et c a colocar a disposição da
2.1 A
informações, documentos, meios e recursos necessáriO a realização dos serviços
CONTRATANTE

estipulados no irem 1.1.

o custeio das despesas de transporte,
da CONTRATANTE
Serão
de
responsabi.lid
2
.2
material,comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
CONTRATAD A

\\ç

na execução dos serviços estipulados mediante

de contas, com solicitaçãO prévia por escrito, adiantamento

OU outra modalidade.

3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1

3.2

Competirá à CONTRATANTE
contato com a CONTRATADA.

designar elemento de seu quadro funcional para ser

Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que
prestações de serviço.

3.3

3.4

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer
promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CONTRATANTE inclusive após a rescisão deste contrato.

por qualquer acidente ou sinistro que venha a
Fica responsabilizada a CONTRATADA
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
prevenção contra acidentes de trabalho.

por todo e qualquer dano causado por seu
3.5 Fica a CONTRATDA respons TcJ.
e assumira a
funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE,
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
tais demandas, ou custeando diretamente a
compostos pela CONTRATANTE Oni
contingência.

4— DA REMUNEFAÇAO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
(1rs mil reais), a título
referidos na cláusula primeira., a importncia dc R$ 3.000,00
de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
RECIBO - RPA com a data
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou

do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.

5 — PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1 O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, inician1 a
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado x4dian+J59
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.
5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos
os seus fins e direitos.

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer clausula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-sc uma das seguintes hipóteses:
5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;

5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6— DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

6.2

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da
NTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

CO

fl

TP3L
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7— FORO DEELEIÇÃO

7.1

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, na presença de ~? (dmzi) testemunhas.
São Pulo 01 de Novembro de 2013.

1)/'
Partido Trabsta Nacional

TESTEMUNHAS
Nome:

RG:

Nome:
RG:

Ot,&J

c

4

scjt'

Aplicação em poupança
1 Debitado

Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
510072322-6
5.000,00
Nesta data

Assinada por

REGIANE APARECIDA ZERETZK
•

•

15474951 MA IA PEREIRA CRAVO •
J4603096 JOSE MASCIDE ABREU

Transação efetuada com sucesso Transação efetuada com sucesso por: J4603Õ96 JOSE MASCI DE ABREU.

•

3010612014 10:3658 W
.
30/06/2014 11:10:45

3. \

-

-

[bbLcclnfrj
A336301016471400029
3ç0

em poupança

Debitado

Agência
- Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTiDO TRAB NACIONAL

Creditado

Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
72322-3
5.000,00
Nesta data

RLNEAPARlDA28E!ZK
-

Transação registrada corno pendente por insuficiência de assinaturas.
Indência número: 253305457.
IbuáriO: J5474951 MRCV P9RERA cRAVO.

=P46

REICIBO DEPBSTbQWS

REG%ANE APARECIDA

Nome:

ZERETZ

00

Valor dos eMçOs

(cb7cOfl78J)

Recebi de Partido TrabalhiS Nacional PTNI com sede administrativaà
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Junho/2014

São Paulo, - de

CPF 390.196.34801

de _.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINAD1

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua jacofer, n. Q 615, Bairro
jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
REG1ANE APARECIDA ZERETSKY, brasileira, autônoma, portadora do RG. n. 2 24.140.719-9
9 36j
SSP/SP e do CPF N 2 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera, n.
apto n2 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São Paulo/ PP
doravante referido como CONTRATADO,

í

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBIETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sudoeste, prestado de
forma autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatíCio ou subordinação.
O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.

Parágrafo Único:

O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

Cláusula Segunda:

DAS OBRIGACÕES DO CONTRATAD

O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.

Cláusula Terceira:

Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO flãO

apresente resultados satisfatórios dentro dos

prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidades salvo se o

•\

/

desumprimentO comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

S OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materi
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus ser
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado
partes a remuneração devida ao CONTIX1 'DO em face de sua prestação de seMço
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
Cláusula Sétima:
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
50
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATO
Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
Cláusula Nona:
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
Cláusula Décima:
fora do âmbito deste cont to, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTF'AT .NTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

FORfl

-

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
Cláusula Décima Primeira:
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestaçp de
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença dl dua
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido TrabhiSta Nacional (CONTRATANTE)

REGIANE APARECIDA ZERETZKY (

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

66

1! ADFfWO CONTRATUAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
PRAZO DETERMINADO FIRMADO EM 12 DE OUTUBRO DE 2013

Pelo presente instrumento, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à
Rua Jacofer, n.2 615, Bairro Jardim Pereira Leit/ Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito
no CNPJJMF sob n.9 01.248.36210001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e

4i

REGIANE APARECIDA ZERETSKY, brasileira, autônoma, portadora do RG. n. 2 24.140.719-/
SSPfSP e do CPF N 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera,
apto n2 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São Pulo/P 67
doravante referido como CONTRATADO, ajustam o seguinte:
1
1. As partes acima qualificadas firmaram em V de outubro de 2013 o CONTRA
POR PRAZO DETERMINADO no qual ajustaram
termos e condições do serviço.
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar a
cláusula segunda, a cláusula quarta, a cláusula sétima e a cláusula nona,
passando a prevalecer, sem prejuízo do serviço já realizado e pagamentos já
efetuados, a partir desta data, o seguinte:
21. A Cláusula Segunda passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada."
2.2. A Cláusula Quarta passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Quarta: Caso o CONTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade."
2.3. A Cláusula Sétima passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula, Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o pagamento
aefetuado em março de 2014, e a quantia mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
pagamento em abril de 2014 até último mês de prestação do serviço, em outubro de
2014."
2.4. A Cláusula Nona passa a vigorar com a seguinte redação:

«Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores,
o presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das 'suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 10 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício."
3. Elimina-se o Anexo 1 do Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinad'f
ora alterado, desconsiderando o referido anexo, desde a contratação, para
8
efeitos.

"N16

4.. Fica atualizado o endereço do CONTRATANTE para Avenida Santo Amaro,
5.828, Bairro Santo Anaro - SP, CEP 04702-001.
S. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de
de Serviços por Prazo Determinado ora alterado.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 1 Aditivo Contratual ao
Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 31 de março de 2014

Partido Trab ista Nacional (CONTRATANTE)

1tn/ 42
REGIANE APARECIDA ZERETZKY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

tbbnfr]

1
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

Transferência entre contas correntes

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL
.

4725-2
355203-9
8.000,00
Nesta data

A336301016471400023
3010612014 10:32:37

.

..
MARCUS V A FSRBRA

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.

•.
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Pendência número: 253299963.
Luário: J5474951 MARCIA PERRA CRAVO.

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

.

.

....

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FERREIRA

Valor dos serviços:

R$ 8OOO,OO

(Oito mil reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa

a

Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Junho/2014.

São Paulo,

de

de ____.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEiVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro
jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob fl•Q
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e

gT

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador do
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF N 030.636.808-00 com endereço à Rua Manoel Figu
Landim, n. 2 600 - apto n 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Municí
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Praz
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sul, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
enipregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

DÁS OBRIGACÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não

apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

2

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta:

O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados.
Cláusula Sexta:

O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado ela1 273
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviço e o wze
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava: A

prestação de serviços é :ontratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATO
Cláusula Nona:

Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

Wa

Cláusula Décima:

É livre ao CONTRATA,'.)C prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

V ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
PRAZO DFIERMINA liDO EM 1 2 DE OJI
TIJBRQDE 2013

Pelo presente instrumento, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à
Rua Jacofer, n.2 615, Bairro Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito
no CNPJ/MF sob n. 2 01.248.36210001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador dojqoj
13.525.915-o ss,sp e do CPF N2 030.636.808-Do com endereço à Rua Manoel

Fueire4474

Landim,n. 600 - apto 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Muni 'pio
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO, ajustam o seguinte:

1. As partes acima qualificadas firmaram em 1 de outubro de 2013 o CONTRAT
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO no qual ajustaram os
termos e condições do serviço.
2. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar a

cláusula segunda, a cláusula quarta, a cláusula sétima e a cláusula nona,
passando a prevalecer, sem prejuízo do serviço já realizado e pagamentos já
efetuados, a partir desta data, o seguinte:
2.1. A Cláusula Segunda passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada."
2.2. A Cláusula Quarta passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Quarta: Caso o CONTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade."
2.3. A Cláusula Sétima passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o pagamento
aefetuado em março de 2014, e a quantia mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com
pagamento em abril de 2014 até último mês de prestação do serviço, em outubro de
2014."

2.4. A Cláusula Nona passa a vigorar com a seguinte redação:

f

"cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores
o presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 10 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos Serviços já
Prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício."

A

3. Elimina-se o Anexo 1 do Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Detefo
ora alterado, desconsiderando o referido anexo, desde a contratação, para tdo
efeitos.
f
4. Fica atualizado o endereço do CONTRATANTE para Avenida Santo
5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001.
S. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação
de Serviços por Prazo Determinado ora alterado.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 12 Aditivo Contratual ao
Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e
forma,, na presença de duas testemunhas.
São Paulo, 31 de março de 2014

Partido Trabaffista Nacional (CONTRATANTE)

MARCUS VINÍCIUS E ALMEIDA FERREIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

TÓOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
1 vuILcuu

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

nça
341
ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)
37
S PAULO SANTA IFIGENIA
Conta corrente (com DV) 607850
CPF
213.712.358-48
Nome favorecido
RICARDO FABRIZIO PACHECO DE OLIVEIRA

p14.

tbb.onb'J

TED -Transferência Eletrônica Disponível

Debitado
Agência
conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CFF
Nono favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CPF/NPJ diferente

1193-2
21810-3

A336301016471400027
3010612014 10:35:30

PARTIDO TRAB NACIONAL

341
ÍTAU UNIBANO S.A.
37
S PAULO SANTA FIGB'44.
607850
213.712.358-48
RICARDO FABRIZIO PACHO DEOLWBRA
crro EM CONTA CORR90E
8.000,00
.
30/0612014

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas,,

MIM
[M

rã7
7

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

Valor dos serviços:

RICARDO FABRIZIO DE OLIVEIRA

(oito mi/reai

R$ 8000,00

Recebi de Partido Trabalhista Naciona! PTN, com sede admin
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070,
acima mencionada referente à prestação de serviços de Junho/2014.

São Paulo,

de

de

IJL ÇJLI V 1rj

CPF 213.712.358-48

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINA--DO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua jacofer, nft 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Liinão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.2
01.24836210001.69, doravante refer ido como CONTRATANTE; e
RICARDO FABRÍZIO DE OLIVEIRA, brasileiro, autônomo, portador do RG. n.LI
e dó CPF NQ 213.712.358.48 ceva endereço à Rua Haddock Lobo, n. 922.937.7f
1282 - pto
n 61, Bairro Jardins, Município de Sã Paulo/SP, doravante referido crno 2
SSP/SP

CONTRATADO,

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fuicro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.
DO1)BIETODO CONTRATO

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação

de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Central, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo único: O CONTRATADO concordaenj exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à co n secução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que nec,.ssa1io, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os

seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.
ASOBRIGAçõ DO CO MUDO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta:
Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
Prazos estipulados no Anexo 1, é faculrdo ao CONTRATANTE rescindir imediata e
Prematuramente este contrato sem q'.Iaiquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumpruento comp
rovadarnente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DARqÃgES DQ CONTR4TA
Cláusula Quinta: O CONTRATAN

TEobriga-se a fornecer em • tempo hábil materiais e
informações necessárias
para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades
ressarcindoeventuais gastos prévia e expressamente autorizados.
Cláusula Sexta: O CO NTRTA I
IL
partes a remuneração devida ao J obriga-se a pagar dentro doprazo ajustado )
CONTRATADO em face de sua prestação de serviços s r28 0
eventuais ressarcimentos devidos.

Cláusuja Sétima:

Pela prestação dos serviços ajustados neste i
CONTRATANTE pagará
nstrumento, o
ao CONTRÀTMOa
quantia mensal de R$ 5.000,00 (CINCO MIL
REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil
do mês subse q uen, até o último mês de prestação
do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO
MIL REAIS), por 13 meses de trabalho.
RQIE

Q.&IAODESERMOS .

Cláusula oitava: A

prestação de serviços é c,0ntr
atada por tempo determinado, iniciandose a partir da assi natura deste instrumento e se
encerrando aut
omaticamente ao final de
outubro de 2014.
1&gEClsp lOCONTRÁTo

Cláusula Nona Além das hipóteses

de

rescl"ão,suprarreferidasnas cláusulas anteriores, o
Presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir
qualquer das suas disposições, ou por livre inidati de urna das partes desde
que
haja comunicação
expressa à outra P arte-nesse sentido com
não e
antecedência de 30 dias,
nsejando
nenhuma
Prestados.
não
se ma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
terializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatjcjo

Cláusula Décima: É livre

ao CONTRATADO prestar servjço 5 a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FOJ
Cláusula Dédma Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a
outro, por mais privilegiado que seja.
111281
E. por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Pre4taçãb
Serviços por Prazo Determinado, em di.6s
as de igual teor e forma, na presença de 4a
testemunhas.

S4o Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partid(jTrabalhjsta Nacional (CONTRATANTE)
/

ICARD

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

DE OLIVEIRA (CONTRATADO)

Creditado
Banco
237
BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)
127
OSASCO-CENTRO
Conta corrente (com DV) 203602
CPF
078.051.236-37
Nome favorecido
ROBISON APARECIDO BIAZOTI
Finalidade
CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento
63.006
Valor
1.500,00
Data transferência
30/06/2014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB

AF80337A86786C3E

II

E282

Z114

jbbnfrJ

DOC Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
rinatiaaae
Valor
Date transferência
- CPF/CNRJ diferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADECOS.A.
127
OSASCO-CENTRO
203602
078.051.238-37
ROBISON APARECIDO BIAZO11
CREDITO EM COA CORRENTE
1.500,00
3010612014

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.

A33630106471400020
30/06/201410:31:38

Nome

ROBISON APARECIDO BIAZOTI

1.500,00 (humm/I:i7uinhentos

Valor dos serviços:

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa a
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente a prestação de serviços de Junho/2014

São Paulo,

de

_de

APÁRECIDOBIAZOTI
CPF 078.051.238-37

Bradesco
Agência 0127-9
C/C 0020360-2

PARTIDO T

RABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n 615, .T
3ai r ro
Jardim Pereira Leit/Limão Município deã S o
P aulo/SP, Inscrito no CNPJ/MF sob n.°
01.248. 362/000169 doravante referido como
CONT RATANTE; e
ROBISON A PARECIDO
BIAZOTI brasileiro a utônomo, portador do RG. n.
9 15.71
SSP/SP e do CPF Ng 078.
051,23837
com
endereço
à
Rua
Arminda
Beranger,
n4iO7
Bairro Pestana,
Município de Osasco/Sp, doravante referido como
CONTRATADO, 1
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Pra

ir

com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, medjan
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira:
É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e pr
ogramas políticos, na região de Osasco/Sp prestado de forma autônoma
CON TRATADO,
pelo
e sob sua direção, ao CONT
RATANTE, sem VÍnCUlO em pregatícjo ou
subordinação.
Parágrafo Único: O CON
tarefas OU atividades co TRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
ncernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive su
bcontratar, sempre que necessário, bastando para tanto
O CONTRATANTE ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa
co ncordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda:
O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acomp
anhajnento de resultados conforme cronograma prée stabelecido no Anexo 1,
parte integrante e i ndissociável deste contrato.
Q.QRIGACÕES DOCONJQQ
Cláusula Terceira; o CO

NTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
iegais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONT RATANTE, sob pena de facultar
. ao CON
TRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CON
TRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
Pr
azos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata
p rematuranente este contrato sem qualquer
e
i
ndenização
ou
penalidade,
salvo
se
o
descumprjme0 Comp
rovadamente decorrer de exigência legal ou so fortuito de força
major.

DAS OBRIGAÇÕES DO PNTTÍNTE
Cláus ula Quinta:

O CONTRAI'ANTF obriga-se a fornecer em tempo hábil
materiais
nfomações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviçc
tarefas e atividades, ressarcindo e
ventuais gastc's rrévia e expressamente autorizados//
Cláusula Sexta:

/
O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo aju
partes a re
muneração devida ao CONTRATADO em face de sua
eventuais res sarcimentos devidos.
p restação de s"
£viço

EÃO PELOS SER VIÇOS PRESTADOS
Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços a j

ustados neste instrumento,o
pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 1.500,00 (RUM MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50
dia útil do mês subsequente até o último
mês
de
prestação
do
serviço,
em
outu..,
o
.e
2014,
perfazendo um total de R$ 19.500,00
D
( EZENOVE MIL E
QUINHENTOS
REAIS), por 13 meses de trabalho.
CONT RATANTE

DQj

PRESTAÇÃO DE SER VICO

Cláusula Oitava: A p
restação de serviços é contratadap
se a partir da assinatura deste
or tempo determinado iniciando.

outubro de 2014.

I nstrumento e se encerrando

au tomaticamen t e ao final de

D&RESUSÃO DO CONTRATO
Cláusula Nona:

Além das hipóteses de rescisão Supr
presente contrato também poderá ser rescindido arrefe-jdas nas c láusulas anteriores, o
caso qd ualquer uma das partes venha a
escump rjr q ualquer das suas
d isposições ou por livre iniciativa
de uma das partes desde
que haja comunicação ex p
ressa à outra parte nesse sentido com
não e nsejando nenhuma espécie
an tecedência de 30 dias,
de
Prestados, não se materializandoi ndenização salvo a re muneração pelos s e rviços já
ü
:onfig .
especialmente empregatçcjo
qualquer vínculo ou direito,

Cláusula Décima: É livre ao
CO NTRATADO prestar

serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato s
endo-lhe
vedado
prestar
o mesmo serviço
outro partido ou coligaç
ora contratado a
ão, por flagrante e reconhecida incompatibilidade salvo se
:. \

expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
anteci pada do contrato.

DO FORO

Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as-partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a quaiqueç
outro, por mais privilegiado que seja.
/
Cláusula Décima

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presen4ade
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trabalhista N fonai (CONTRATANTE)

ROBiSON

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

O BIAZOTI (CONTRATADO)

7

I.!uILuv
231
BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)
2776
AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-URB SP
Conta corrente (com DV). 9636
CPF
489.078.808-59
...
.
Nome favorecido
SOMA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HENRIQU
Finalidade
CREDITO EM CONTA CORRENTE
. .
Número documento
63.005
.
.
:..
Valor
.. . .
3.000,00
.
.
Data transferência
3010612014
- CPF/CNPJ diferente
.

Autenticação SISBB

1312FC8D1C58251 IA

EW

288

/

r•

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CFF
Nome favorecido
I-inaliaaae
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

TED Transferência Eletrônica Disponível

1193-2
21810-3
-

PARTIDO TRAS NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
2776
AV.DBUT.EMILIO CARLOS- URB SP
9636
489.078.808-59
SONLA MARIA DEARRUA RODRIGUES HB'JRIQU
CRrrO Bl CONTA CORR8JTE
3000,00
3010612014

Transação registrada comopendente por insuficiência de assinaturas.

A336301016471400018
3010612014 103038

Nome

/J

SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE

290

Valor dos serviços

1

R$

3 000,00

(três mil reais)

/

1 u&__
1

Recebi, de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Julho/2014..

São Paulo, to de

dec\'

N
SONIA MARIA ARRUDA RObRI3pS HENRIQUE

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA POLÍTICA E JURÍDICA
Pelo presente instrumento
DETERMINADO, de

PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO)

um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com

sede administrativa à Rua Jacofer, n o 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob.n° 01.248.362/flflÚl ..ioj

U

neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro 91
casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-201 com
mesmo domicilio comercial doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE,
de outro lado, Sra. SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE,
brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF sob n° 489.078.808-59 e inscrita na
OAB/SP sob n° 51.670, residente e dorniciliada à Av. Dep. Emílio Carlos n° 1009, apto 73,
bairro do Limão, Município de São Paulo - Estado de São Paulo, denominado
simplesmente CONTRATADO, nos termo que se seguem:

1. OBJETIVO
1.1. O presente contrato tem por finalidade Assessoria Política - Administrativa e
Jurídica para junto a Comissão Executiva Nacional na rotina da lida partidária em
âmbitos nacionais e afins, especialmente para controle, execução e gerenciamento
dos sistemas de filiação, geração de nominatas e candidaturas, todos do colendo
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, bem como para o trabalho intelectual na
elaboração de requerimentos, ofícios, cartas propostas, resposta de e-maus, suporte
jurídico em assistência a correligionários e órgãos partidários ass
acompanhamento e fiscalização de metas acordadas com as Comissões
cobrança de contribuições estatutárias e tais, tendo tudo por fiel e valoro
completude.

2. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1. O CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da
CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessários a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.
2.2. Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, i
CONTRATADA
na execução
dos
serviços
estipulados,
reembolso/prestação de contas, com solicitação prévia por escrito,
ou outra modalidade.

3. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. Competirá à CONTRATANTE
designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA
3.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente à
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às
prestações de serviço.
3.3. Os serviços serão realizados diariamente, de acordo com suas atividades.

4. DA REMUNERAÇÃO
4.1. A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância anual de R$ 39.000,00 (finta é nove mil
reais),
a título de honorários, a ser dividido em prestações mensais, a serem pagas
até o décimo dia de cada mês ou em data de combinação que melhor aprouver ao
Contratante, no importe de valor que for, por autonomia da vontade, repassado
pela Contratante segundo suas razoáveis possibilidades e condições contábeis,
iniciando-se o primeiro pagamento 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do
presente Contrato, convergido pelas partes acima mencionadas e consagra
assinaturas abaixo postas, devendo a CONTRATADA emitir o respectivo
comprovante de pagamento com a data do adimplemento, que será pago
de cheque nominal de titularidade do CONTRATADO.

S. PRAZOS DE VIGÊNCIA
5.1. O presente instrumento terá duração de 24

(vinte e quatro)

meses, iniciando-se a
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

5.2. Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em
os seus fins e direitos.
5.3. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a q
momento, ind ependentemente de multas, indenizações ou qualquer cláus

ue

desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, c
prazo mínimo de 4 (quatro) dias de antecedência.
5.4. As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5. Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.5.1.0 CONTRATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo
cancelada sua autorização de funcionamento;
5.5.2.A CONTRATANTE deixar de efetua o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipulada \
6.2. Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7. FORO DE ELEIÇÃO
7.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como, o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente in
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

JOSÉ MAIDE ABREU

CONTRATANTE

TESTEMUN}:

NOME
RG

NOME
RG

t

•b P

Partido Trabalhista Nacional

295

3 1
ri

1 011
E]

0405

SERVIÇOS
ASSESSORIA
1.

P0L1T1CA.,

E/w

TránsférêflCia entre contas diversas
Debitado
Agência
Conta corrente
do
..
Agência
Conta corrente
Valor
Data

1193-2
-11
21810-3
7043-2
5955-2
1.262,00
Nesta data

PARTIDO TRAB NACIONAL
. ..
.
DANIELE CAMPOS DE OLIVEIR
.
.

jbbnb
A336301016471400014
3010612014 10:28:20

Transferência entre contas correntes

Debitado
Agência
Conta corrente

11932
21810-3

Agência
Conta corrente
Valor

7043-2
5955-2
1.262,00

Data

Nesta data

PARTIDO TRAB NACIONAL

NISEQJVFOS DEOLFVEIR

Transação registrada corno pendente por insuficiência de assinaturas..
ndAnr'i núrrro: 253294569.
luário: J5474951 MRCtA PBRA CRAVO.

v

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

.

:.•-.."

.:.,

.

.

.

..

»
.•..•..•;..

..

}

......n.a

hb. .iIrhríhyiI

..
4siI7h ISøSSaQ51eficd4c905c67t€hl

.

is=61,626653&ocP1dIc lø 9454

..

1h

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIOS

DANIEIE CAMPOS DE OLIVEIRA

Nome:

Valor dos reembolsos: R$ 462,00 (quatrocentoseSe$SefltaedOiS

Recebi de Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofe
n2615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente ao adiantamento de VT e VR do mês de Julho/2014
(22 dias úteis), sendo R$ 15,001dia de VR e R$ 6,001dia de VT.

São Paulo, - de ________ de _____

DANIELE CAMPOS DE OLIVEIRA

Custo/dia

Otd dias

Vale Refeição R$

15,00

22

R$

6,00

22

Vale Transp

330,00
R$

132,00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DANIELE CAMPOS DE OLIVEIRA

Nome:
Valor dos reembolsos.,

(oitocentos reais)

R$ 800,00

Recebi de Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacof
n615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente ao pagamento da prestação de serviços
referente ao mês de Junho/2014.

São Paulo, - de

-

1rJii
DANIELE

cos

de

DE OLIVEIRA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento PARTICULAR DÉ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DETERMINADO, de

um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n o 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São

CT

Paulo, Estado de São Paulo, CRI'. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MAS

h

ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sol o
1

IM

183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui design

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, Srta. DANIELE CAMPOS

OLIVEIRA, brasileira, solteira, portadora da CI.RG no 39.515.195-8 SSP/SP, CPF/MF
n° 371.568.898-00, residente e domiciliada na Rua Eugenio Ribeiro, n° 248 - CRI' 05773040, Parque Regina, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente

CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de
serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1.

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos em
geral desenvolvidos pela CONTRATANTE.

2—DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE : se compromete a colocar •a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.

2.2

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, do pela
CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reeibo o/pr tação
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento o6utra ndalia4e.

^ -2\ (

-IJJ

5— PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1

5.2
5.3

O presente instrumento terá duração de 90 (NOVENTA DIAS), iniciando-se a partir
da assinatura do presente contrato (24L0212014 a 24105/2014). podendo ser
prorrogado mediante manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias
antecedência.
Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido e4to s30
os seus fins e direitos.
cçJ
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qual er
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula pen
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo mínimo de 30 (trLnt dias de antecedência.

5.4 As hipóteses rescisórias tambén decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
Portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;
5.5.2 - A CONTRATANTE deixar, de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6— DISPOSIÇÕES GERAS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consi1€alas validas e
bastantes para a efirtiva modi&ação dos termos e condições ora es4puli4as.

6.2

H

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá r uência\ por crito da
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

DÓC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Contacorrente
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
21 810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO BRADESCO S.A.
237
OSASCO-CENTRO
127
203602
078051.238-37
ROBISON APARECIDO BIAZOTI
CREDITO EM CONTA CORRENTE
72.907
1.500,00
29/07/2014
359B5B20456705C3
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2910712014 12:50:03
2910712014 13:04:50

[bb.com.br]

29/7/2(. 4
DOC Eletrônico

A33A29 1238694621008
2910712014 12:50:03

EIESb4
Debitado

Agência
Conta corrente
Creditado

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

1193-2
21810-3

PARTiDO TRAB NACIONAL

BANCO BRADECO.S.A.
237
OSASO-CENTRO
127
203602
078.051.238-37
ROBISON APARIDO BIAZO11
CREDITO DA CONTA CORRENTE
1.50000
29/07/2014

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Fndência número: 261065809.
io:J5474951 MARCL. PERERA CRAVO.

1/1

-

hh ,nm

í,J

ROBISON APARECIDO BIAZOTI

Nome:

Valor dos serviços:

R$

1.500,00

(hum mil e quInhentos
reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional P N, com sede administrativa 4...
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Julho/2014.

São Paulo, - de

de _____

APARECIDO BIAZOTI
CPF 078.051.238-37

Bradesco
Agência 0127-9
dc 0020360-2

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. LI 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MP s
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
ROBISON APARECIDO BIAZOTI, brasileiro, autônomo, portador do RG. n. 15.714.
SSP/SP e do CPF N 9 078.051.238-37 com endereço à Rua Arminda Beranger, n.2
Bairro Pestana, Município de Osasco/SP, doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, me(
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de Osasco/SP, prestado de forma autônoma pelo
CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo empregatício ou
subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

DAS OBRJGAÇÕEs DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo i, é facultado
ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o
descumprirnento comprovadamente decorrer de exigência legal ou laso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos, prévia e expressamente autorizados.
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado pelas
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviço$o
eventuais ressarcimentos devidos.

L

13 O

DA REMUNERACÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 1.500,00 (HUM MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 5 1 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outul.. o .e 2014, perfazendo um total de R$ 19.500,00
(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATO

Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ui :onfigurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que

fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
outro • partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se

A.

expressamente autorizado pelo C
ONTRATANTE sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer
co ntrovérsias oriundas do presente
contrato, as partes ele gemo foro da Comarca de São Paulo
/SP, renunciando a qu
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Presta
Serviços por Prazo D
eterminado, em duas vias de igual teor e forma, na presença d
testemunhas.

São Paulo, 01 d Outubro de 2013

•

Partido Trabalhista Nka

ROBISON

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

(CONTRATANTE)

DOC ou TED Eletrônico
íebitauo
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
CPF!CNPJ diferente

BANCO BRADESCO S.A.
237
N.SRA.SABARA-URB.SP
461
1670727
132.949.318-40
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
CREDITO EM CONTA CORRENTE
72.906
3.000,00
2910712014

Autenticação SISBB

55AF47F7DFD31 ACO

-

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.

7308
29107/2014 12:49:09
29/07/2014 13:04:50

[bb.com.br]

29Í7/4

DOC Eletrônico
£PflA

A33A291 238694621006
2910712014 12:49:09

j

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
- CPF1CNPJ diferente

BANCO BRADESCO S.A.
237
N.SRA.SABARA-URB.SP
461
1670727
132.949.318-40
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
CREDITO EM CONTA CORRENTE
3.000,00
29/07/2014

Transação registrada com pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 261065611.
o: J5474951MARCIA PEREIRA CRAVO.

1/1

3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1

Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.
:

3.2

Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar prcviame. e à 10
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realiz
prestações de serviço.

3.3

3.4

RECLAMAÇÃO TRÀBALE4ISTA
Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer
promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas cm
nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
prevenção contra acidentes de trabalho.

3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu
e assumirá a
funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE,
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a uultima a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
cm tais demandas, ou custeando diretamente a
compostos pela CONTRATANTE
contingência.

4— DA REMUNERAÇÃO

4.1

A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
a título
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 3.000,00 (Irês mil reais),
de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
RPA com a data
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO -

do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.

5— PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1

O presente instrumento terá duração de 24 ('vinte e quatro) meses, iniciandF
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mcante ,f ii
manifestacão por escuto com no minimo 30 (trinta) dias de antccedcncia
1
LL .

5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos
os seus fins c direitos.

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplernento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:

5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;

5.52 - A CONTRATANIE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6— ISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

6.2

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da
C0NTR!'ANT1-i

e será objeto de aditivo contratual.

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, na prcsenca de 2 (diias testemunhas.
So Paulo, 01 de Novembro de 2013.

KAá Critina do Nascimento

!T_STENLU 14&S

Nome:
RG:

Nome:
RG:

UUUU

QÁ

d.
H

Partido Trab sta Nacional

r

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

KATIA CRISTINA NASCIMENTO

Nome:

Valor dos serviços:

R$

3.000,00

(três mil reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Julho/2014.

São Paulo,de ________ de

C'cv
KATIA CRISTINA NASCIMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento
DETERMiNADO,

PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO

de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede administrativa à Rua jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE

ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sol o n°
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui dcsgnad
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, KATIA CRISTINA DO

NASCIMENTO, brasileiro, solteira, portador da CI.RG n° 22.688.963-4 SSP/SP,
CPF/MF n° 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Esteves, n° 635
jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital, doravante aqui
designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente
instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas
e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1.

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de
gestão aos projetos políticos desenvolvidos pela CONTRATANTE.

2— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1

CONTRATADA,
A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da
informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços

estipulados no riem 1.1.

2.2 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

n

DOC ou TED Eletrônico
Agência
Conta corrente
Creditado_
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
NQlTI øV'"
iIidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO BRADESCO S.A.
237
N.SRA.SABARAURB.SP
461
1670727
132.949.31840
- - TIA cRITINA DO NASCIMENTO
CREDITO EM CONTA CORRENTE
72.906
3.000,00
2910712014
55AF47F7DFD3IAC0
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

z'un4u vi
2910712014 13:04:50

[bb.contbr]
2/7í4

DOC Eletrônico

Debitado
Agência

1193-2
21810-3

Conta corrente
Creditado

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

)

Finalidade
Valor
Data transferência
CPF/cNPJ diferente

A33A291238694621006
2910712014 12:49:09

PAR11DO TRAB NACIONAL

BANCO BRADESCO S.A.
237
N.SRA.SABARA.U.SP
461
1670727
132.949.318-40
KA11A CRISTINA DO NASCIMENTO
CREDITO B'dt COA CORRENTE
3.000,00
2910712014

3 6

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
nf'cia número: 261065611.
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

1/1

DE E
IBO -

KATIA CRISTINA NASCIMENTO

Nome:

R$

Valor dos serviços:

(três mil reais)

3.000,00

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Julho/2014.

São Paulo, - de

de -.

f
A CRISTINA NASCIMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTICULAR DE PBESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR

PRAZO

Pelo presente instrumento RABALHISTA NACIONAL
PARTIDO T
de
um
lado
DETERM1N,
'Rua Jacofer, à'615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
PTN, com sede administrativa
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°
JOSÉ MASCI DE

seu representante legal, Sr.
01.248.362/0001-69; neste ato por
rito no CPF/MF sob
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente insc
o mesmo domicilio comercial; doravante aqui dcsig}ado
183.729.88820,
com
CONTRATANTE, e, de outro, KATIA CRISTINA IDO
simplesmente
brasileiro, solteira, portador da CI.RG n° 22.688.963-4 SSP/SP,

NASCIMENTO,

CPF/MF n° 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Estcves, n° 635
esta Capital, doravante aqui
Jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, n
têm, entre si, justo e contratado o presente
designada simplesmente CONTRATO,
instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas
e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1.

O presente contrato tem por objeto a prestação de seçOS administra0
gestão aos projetos políticos desenvolvidos pela

2— DIREITOS E OB

5 e de

CONTRATANTE.

RIGAÇõES DA CONTRATANTE

CONTRATADA,

2.1

secompromete a colocar a disposição da
ção
dos serviços
A CONTRTTE
z
informações, documentos, meios e recursos necessário a realia
estipulados no item 1.1.

2.2

o custeio das despesas de transporte,
CONTRATANTE
sponsabilidade
da
Serão de re
reprodução de documentos, realizado pela
uniCaÇã0,jjmentaÇão,
material,
C ONTRATADA na execução dos serviços estipulados mediante
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3— DIREITOS E

0R1GAÇÕES DAS PARTES

Competirá à CONTRATANTE

3.1

designar elemento de seu quadro funcional para ser

contato com a CONTRATADA*
comunicar previainefl
CONTRATADA,
responsabilidade
da
Será de
alteracõeS de horários e/ou dias em que se realizaO
i às
C0N1 TANTE eventuais

3.2

bil9

prestações de serviço.

CON ATADA por qualquer

CLAMAÇÃO TRABALHISI(\

Responsabiliza-se a
re à defesa, quanto em relação
promovida por seus empregados, tanto no que se refe
aos ónus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
inclusive após a rescisão deste contrato.
nome da CONTRATTE,

3.3

3.4

por qualquer acidente ou sinistro que venha a
e
Fica
sabada a CONTRATADA
respon
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança,
preVCnÇao contra acidentes de trabalho.

3.5

responsável por todo e qualquer dano causado por seu
Fica a CONTRATADA
E e assumirá a
e bens pertencentes a CONTRX rANT,
funcionário em etendoe
pessoas
a colocar a última a
responsabilidade exclusiva por acidentes
comprom
prejuízos eventualmente
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os
em tais demandas, ou custeando diretamente a
CONTRATANTE
compostos pela
contingencla-

4 — DA REMUNERAÇÃO

4.1

TE pela prestação dos serviços
A CONTRATADA receberá da CONTRATAN
(,rês mil reais), a título
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 3.000,00
dc honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mas, devendo a
RPA com a data
NOTA FISCAL e/ou CIBO CONTRATADA emitir a respectiva

do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de timiatidade
da CONTRATADA.

5— PRAZOS DE VIGÊNCIA

meses, inicia
O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro)
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado

5.1

manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido
os seus fins

e direitos.

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplerneilto contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:

tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
5.5.1 - A CONTRATADA
sua autorização de funcionamento;

5.5.2 - A CONTRATANTE
estipuladas;

6— ISPOSIÇÕES GERAIS

deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas

6.1

Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

6.2

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por c
CONTRXINrF; e será objeto de aditivo contratual.

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

Para dir-imir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
Com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, cm duas vias de
igual teor, na presença de 2 (ti//ai) testemunhas.
Sào Paulo 01 de Novembro de 2013.

Partido Trab

\
, sta Nacional

I$IIiMUNHA
Nome:
RG: Á

Nome:
RG:

LLAJ' Qwc

Kafia Cristina do Nascimento

ApIicaão em poupança
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

:Creditado
Agência
Conta corrente.
Valor
Data

300-X
510072322-6
5.00000
Nesta data

Assinada por

REGIANE APARECIDA ZERETZK

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2910712014 12:57:
2910712014 13:04:

A33A29123869462101 9
2910712014 12:57;33

Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
72322-3
5.000,00
Nesta data

PARTIDO TRÁS NACIONAL

REGIANE APARECIDA ZSErZK

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 28106725
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

e-
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

REGIANE APARECIDA ZERETZKY

Valor dos serviços:

R$

5.000,00

(cinco mil reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Julho/2014.

São Paulo,

de _________ de

REGIANE APARECIDA ZERETZKY
CPF 390.196.348-01

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 9 615, Bairro
jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.9
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
REGIANE APARECIDA ZERETSKY,brasjlejra autônoma, portadora do RG. n. 24.1403
SSP/SP e do CPF N 2 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera, n. 9
465 apto n- 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São Paul SP,
doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.
DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sudoeste, prestado de
forma autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades ' concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e i ndissociável deste contrato.
DAS OBRIGACÕES DO CONTRATADO

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos

prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

fm

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados

eif

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado
partes a remuneração devida ao CONTXi. i DO em face de sua prestação de serviço$ ebsj
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATO
Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

326

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTr'AT. .NTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a qualquer j_....,
outro, por mais privilegiado que seja.
a
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente. Contrato de Presçã d
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença ::^ u
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trabahista Nacional (CONTRATANTE)

REGIANE APARECIDA ZERETZKY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

27

2 ADITWO CONTRATUAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
PRAZO DETERMINADO FIRMADO EM V DE OUTUBRO DE 2013

Pelo presente instrumento, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à
Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro Jardim Pereira Leitf Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito
no CNPJ/MF sob n 0 1.248.362/0001-69, doravante referido como
CONTRATANTE; e
REGIANE APARECIDA ZERETSKY, brasileira, autônoma portadora do RG. ri.2
SSP/SP e do CPF N £ 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera,365/- 2
apto n9 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São
P411o/P,
doravante referido como CONTRATADO, ajustam o seguinte:
1. As partes acima qualificadas firmaram em 12 de outubro de 2013 o CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO no qual ajustaram os
termos e condições do serviço.
2. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar a
cláusula segunda, a cláusula quarta, a cláusula sétima e a cláusula nona,
passando a prevalecer, sem prejuízo do serviço já realizado e pagamentos já
efetuados, a partir desta data, o seguinte:
2.1. A Cláusula Segunda passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada"
2.2. A Cláusula Quarta passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Quarta: Caso o CONTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade."
2.3. A Cláusula Sétima passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CO NTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o pagamento
aefetuado em março de 2014, e a quantia mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
pagamento em abril de 2014 até último mês de prestação do serviço, em outubro de
2014."
2.4. A Cláusula Nona passa a vigorar com a seguinte redação:

q

"Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores,
o presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer urna das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de urna das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 10 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando
qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício."
3. Elimina-se o Anexo 1 do Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Det
ora alterado, desconsiderando o referido anexo, desde a contratação, para
efeitos.

L

4. Fica atualizado o endereço do C
ONTRATANTE para Avenida Santo Amaro,
5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001.
S. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação

de Serviços por Prazo Determinado ora alterado.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 1 2 Aditivo Contratual ao
Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 31 de março de 2014

O

Partido Trab
' ista Nacional (CONTRATANTE)

REGIANE APARECIDA ZERETZKY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

917 4
•

[bb.com.br]

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

PARTIDO TRAB NACIONAL

341
ITAU UNIBANO S.A.
37
S PAULO SANTA IFIGENIA
607850
213.712.358-48
RICARDO FABRIZIO PACHO DE OLIVEIRA
CREDITO 8l CONTA CORRENTE
8.000,00
2910712014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 261068323.
rio: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

A33A291238694621023
2910712014 13:00:12

3

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
issinaua por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

341
ITAU UNIBANCO S.A.
37
5 PAULO SANTA IFIGENIA
607850
213.712.358-48
RICARDO FABRIZIO PACHECO DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
72.910
8.000,00
2910712014
5703FF536EEA404D
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
1

vau eTeluaoa com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
~

2910712014 13:00:14
29/0712014 13:04:50

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

RICARDO FABRÍZIO DE OLIVEIRA

Valor dos serviços:

R$

8.000,00

(oito mi/ reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Julho/2014.

São Paulo, - de

de

T2
DO FABRÍZIO DE OLIVEIRA
CPF 213.712.358-48

)(

$ !1

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - " PTN, com endereço à Rua Jacofer, n.2 615, Bairro,
Jardim Pereira Leit/Lunão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.02
01.24836210001-69, doravante referdo como CONTRATANTE; e
RICARDO FABRIZIO DE OLIVEIRA. brasileir', autônomo, portador do RG.. iift 22•93775MI
SSP/SP e do CPF N2 213.712358-48 com endereço à Rua Haddock Lobo, Q 1282 - 4ao
n2 61, Bairro Jardins, Município de São Paulo/SP, doravante referido cOÕ
CONTRATADO,

.;.

L

Têm, entre si, justo e acertado o presente Cbitrató de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fuicro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DOOBJETO DO CONTRA1p

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região . de São Pw.Io Central,
- Zona
prestado deforma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
einpregatfcf o ou subordinação.
.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda 'exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentesà consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que. necssaiio bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo
CláUsula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem. imposição de horário ou
definição de Jornada, com acompanhamento de résultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

Cláusula *Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e 'costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pea de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indeiiiação ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios denfro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facuIrdo ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem =quer Indenização ou penalidade, salvo, se o

descuniprimento comprovadamente decorrer de, exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DASOBRIGACÕES DO CONTR4TANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE. abu a-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus servicns
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizado
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-sea, pagar dentro do prazo ajustado
Partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviço
eventuaisressarcimentos devidos.
:

IIJjM44

Cl~ Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao * CONTRATADO a qiinti. mensal de R$ 5.000,00 (CINCO MIL
REAIS), a serem pagos até 050 dia útil do mês. subsequente, até o último mês de prestação
do serviço em outubro de 2014, perfazendo wntotal de R$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO
MIL REAIS)
13 meses de trabalho.
'.

DOPRAZO DA . PR TAÇÃpDE SRVIC

Cláusula Oitava: A prestação de serviços contratada por tempo determinado, iniciando-

se a partir da assinatura deste instrumento 'e se êncerrandó automaticamente ao final de

outubro de 2014.

.

.

DARESCIMODO CONTRATO
Cláusula Nona: Além das hipóteses de r SCisãosuprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
Presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer unia das partes venha a
descumprjr qualquer das suas disposições ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de Indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
preètados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatfcio.
.

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora doãmbjto deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação, por flagrante, e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.
DO FORO

., ,

Cláusula Décima Primeira: Para dirimirquaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato; as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as parte ssinam o presente Contrato de PrestE ção e
Serviços por Prazo Determinado, em du's vIak de igual teor e forma, na presença
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

PartidLraba1hista Nacional (CONTRATANTE)

ZIODE OLIVEIRA (CONTRATÀDO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

35

[bb.com.br]

Transferência entre contas correntes

1193-2
21810-3

Ã33A291238694621 014
29107/2014 12:55:29

PAR11D0 TRA.B NACIONAL

Agência
Conta corrente
Valor

4725-2
355203-9
8.000,00

Data

Nesta data

MAJtjS V A FERREIRA

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 261067176.

-
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA

Valor dos serviços:

R$

8.000,00

(oito mi/ reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Julho/2014.

São Paulo,

de

de

IN

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA
CPF 030.636.808-00

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DL' 5EI VIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 9 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF
sob n.
01 . 248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador do
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF N 2 030.636.808-00 com endereço à Rua Manoel Figu4j-edo 3 9
Landim, n. 9 600 - apto n 2 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Municíjo de
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas condições de preço, forma e prazo.

DO OBIETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sul, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, O
CONTRATANTE ou
quem por ele escolhido, manifestar, expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.
AS
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e . a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso O CONTRATADO

não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕEs DO

LANTE

Cláusula Quinta:

O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizado..
Cláusula Sexta:

O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviçs
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAçÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dià útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava: A prestação de serviç c
é :3ntratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATO
Cláusula Nona:

Além das hipóteses de rescisão suprarreferídas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando OU
configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula Décima: É

livre ao CONTRTpn prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a quigner
outro, por mais privilegiado que seja.
3311
7É
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestaç_o de
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas!
testemunhas.
1

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

.
....
Partido Trabalhista Nacjqial (CONTRATANTE)

1 \Jf U-V
1 L'W\

.V-_
.:

MARCUS VINICILIS D9 ALMEIDA FERREIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

1 2ÁDITWO CON INTUAL AO CONTRATO DE PRE5TACÃ0 DE SERVIÇOS. POR
PRAZO DETERMINADO FIRMADO EM 12 DE OUTUBRO DE 2013

Pelo presente instrumento, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à
Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro Jardim Pereira LeitJLimão, Município
- de São Paulo/SP, inscrito
no CNPJ/MF sob n. 2 0 1.248.362/0001-69, doravante referido como
CONTRATANTE; e
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador
13.525.915-0 ss,sp e do CPF N 9 030.636.808-00
com endereço à Rua Manoel Fieíredf
Landim, n. 600 - apto Q 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Muni
ap io 4
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO, ajustam o seguinte:
1
1. As partes acima qualificadas firmaram em 12

de outubro de 2013 o CONTRATO
no qual ajustaram os

DE PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

termos e condições do serviço.

2. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar a
Cláusula segunda, a cláusula quarta, a cláusula sétima e a cláusula nona,
passando a prevalecer, sem prejuízo do serviço já realizado e pagamentos já
efetuados, a partir desta data, o seguinte:
2.1. A Cláusula Segunda passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada"
2.2. A Cláusula Quarta passaa vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Quarta: Caso o CONTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade."
2.3. A Cláusula Sétima passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, e
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o pagamento
aefetuado em março de 2014, e a quantia mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com
pagamento em abril de 2014 até último mês de prestacão do serviço, em outubro de
2014."
2.4. A Cláusula Nona passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores,
o presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 10 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício."
3. Elimina-se o Anexo 1 do Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Detemina
ora alterado, desconsiderando o referido anexo, desde a contratação, para tdos
efeitos.
4. Fica atualizado o endereço do CONTRATANTE para Avenida Santo Amaro,
5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001.
S. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação
de Serviços por Prazo Determinado ora alterado.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 1 2 Aditivo Contratual ao
Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 31 de março de 2014

Partido Traba\h\sta Nacional (CONTRATANTE)

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

4

DOC ou TEO Eletrônico
LebtadO
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 SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
SAO CAETANO DO SUL - SP
2075
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
OUTROS
72.909
5.000,00
2910712014
AA3D3334697139305
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2910712014 12:58:32
2910712014 13:04:50

[bb.com.br]

29I7/21

TED - Transferência Eletrônica Disponível

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

1193-2
21810-3

A33A291238694621 021
2910712014 12:58:31

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
SAO CAETANO DO SUL - SP
2075
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
PAGAMENTO DE HONORARIOS
5.00000
2910712014

Transação registrada corno pendente por insuficiência de assinaturas.
ndência número: 261067856.
Ur ': J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS

Nome:

Valor dos serviços:

R$

(cinco mi/reais)

5.000,00

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Julho/2014.

São Paulo, - de

de

IA DOLORES NICOLAS OLMOS
CPF 052.300.948-85

Banco Santander
Ag 2075

dc

01000382-0

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JORNALISTICOS
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .JORNALISTICOS, celebram,
na qualidade de contratante PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL - PTN, com sede em Brasília, na SRTVS 7p1,
Torre 1, Edifício Assis Chateaubriafld - Asa Sul - Bras
DF e sede administrativa de São Paulo, na avenida Sato
Amaro, 5828 - Santo Amaro, neste ato representado or
seu Presidente Nacional, José Masci de Abreu, brasileiro,
casado, empresário, com endereço comercial à rua Jacofer,
615, bairro do Limão, São Paulo, SP , e contratada: MARIA
DOLORES NICOLAS OLMOS, brasileira, casada, jornalista,
RG/SSPSP n o 7.560.416-4, CPF/MF n o 052300948-851
com registro profissional de jornalista (MTB) devidamente
assentado sob o n°: 16582, domiciliada e residente a rua
Santo André, 17, bairro Boa Vista, São Caetano do Su CEP
- 09572-000 , ajustam contrato de prestação de serviços
jornalísticos, de acordo com as cláusulas abaixo dispostas:
Cláusula i a : A contratada prestará serviços, na atividade de
redação, condensação, titulação, correção, coordenação de
matéria a ser publicada, entrevista, e reportagem, coleta de
notícias e seu preparo para divulgação, coleta de notícias e
compreendendo, ademais:
i.i. Participação em reuniões de pauta;
1.2. Seleção e aconselhamento a respeito de assuntos
a serem divulgados e publicados;
1.3.Redação do material jornalístico decorrente da
Realização de entrevistas e reportagens;
1.4. Acompanhamento gráfico das publicações da
CONTRATANTE;

47

1.5. Cobertura de eventos e divulgação, sempre que
autorizado pela CONTRATANTE, junto à imprensa.

Cláusula 2a: Para desenvolvimento de tal atividade a
/.
contratada não está submetida a controle de horário e
habitualidade da prestação de serviços, sujeita apenas ao (
encaminhamento das matérias solicitadas e da presen°
nas reuniões ou eventos, quando previamente agendadal.

/j348

Cláusula 3a: A remuneração pela prestação de serviços
CONTRATADA será de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), co
vencimento no primeiro dia útil de cada mês, com termo
inicial de adimplementO, decorrido 30 (trinta) dias da
assinatura deste instrumento.
Cláusula 4a: O presente contrato tem vigência de 08 (oito)
meses a contar desta subscrição, podendo ser prorrogado
por igual período ou rescindido a qualquer momento, por
qualquer das partes, mediante manifestação escrita com
antecedência de 30 (trinta) dias.

Cláusula 5a: As partes elegem o Foro da Comarca de São
Paulo para dirimir quaisquer dúvidas acerca do presente
contrato.
Cláusula 6a: Assim, por estarem de comum acordo, as
partes firmam, a presente em três vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

E, por estarem firmados
São Paulo, 01 de março de 2014

Contratante:

1

PARTIDO TRABA1ISTA NACIONAL - PTN
José Masci de Abreu - Presidente Nacional

Contra
DOLORES NICOLAS OLMOS
MTB: 16582

TESTEMUNHA(1)
CPF:

•

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
- CPFICNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
2776
AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-URB SP
9636
489.078.808-59
SONIA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HENRIQU
CREDITO EM CONTA CORRENTE
72.908
3.00000
2910712014

5O

94A372F063E631ED
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2910712014 12:51:12
2910712014 13:04:50

t

[bb.con,.brj

29/?014

DOC Eletrônico

A33A291238694621011
2910712014 12:51:11

kJ
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PAR11DOTRAB NACIONAL

Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)

237
2776
9636

fPF

489.078.808-59

Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CPF/CNRJ diferente

SOMA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HB'IRIQU
CREDITO Dl CONTA CORRENTE
3.00000
2910712014

BANCO BRADESCO S.A.
AV.DlJT.EM1LlO CARLOS-URB SP

U3 1

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Fiandência número: 261066100.
trio: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

111

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE

Valor dos serviços:

R$

3.000,00

(três mi/reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativ
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de Julho/2014.

São Paulo, _de

de

ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE

CONTRATO PARTICU LAR

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ASSESSORIA P OLÍTICA E JURÍDICA
P elo presente instrumflento
DLFERMIN.\D()

sede

de um lado

admInistra tiva

J 'ARTJCULAR 1)E I'RESTAçÀ() DE SLRVIçQS

POR PRAZO

PARTIDO TRABALHISTA N
ACIONAL - PTN, com

à Rua Jacofer, n° 615 B, bairro do Limão, Cidade de São Paul
Estado de São Paulo, CEP. 0
2712-070 inscrita no CNPJ/fF sob n° 01.248.36 /
neste ato por seu representante legal, Sr.
JOSÉ MASCI DE ABREU, r'
casado, e
mpresário devidamente inscrito no CPF/Mp sob o
n ° 1 83-729888.
0, c
mesmo d omicilio comercial
d oravante aqui designado simplesmente
CONTRÁT
Ee
de outro lado, Sra. SONIA MARIA

ARRUDA RODRIGUES HENRI E,

brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF sob n° 489.078.80859 e inscrita na
OAB/SP sob n o 51.670, r
esidente e d omicada à Av. Dcp.
Enio Carlos n° 1009, apto 73,
bairro do Limão, Município de São Paulo - Estado de São Paulo,
d enominado
simplesmente CON
TRAL\DO nos termo que se seguem:

1. OBJETIVO
1.1. O presente contato temim por finalidade Assessoria Política - Adrninjstrjva e
Jurídica para junto a Comissão EXCCUtiVa Nacional na rotina da lida partidáriacm
âmbitos nacionais e afins, es
pecialmente para controle, execução e gerencmento)
dos sistemas de filiação, geração de nominatas e
candidaturas, todos do colendo
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, bem corno para o trabalho
intelectual na
elaboração de rc
qucrincn0 oficios, cartas propostas resposta de e-maus, suporte
jurí
dico cm a
ssistência a correligionários e órgãos partidários assim c mo
acom

panhamento e fiscaliração de metas acordadas com as
Comissões Estadua
cobrança de contribç5 e
statárias e tais, tendo tudo por fiel e valoroso em Sua \
completude

•

42

/1'

2.

DIREITOS E O

BRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1. O C

)N ÀTANTE
se compromete a colocar a disposição da CoNr11)\
informações, d ocumentos meios e recursos
necessários a rcalizaç 0 dos sCrviç
estipulados fl() item 1.1.

2.2. Serão de res ponsabilidade da

CON T1N'I o custeio das despesas de trans1
alimcntaç 0 reprodução de
do cumentos, realizado
CONTItVr.\DA
na
execução
dos
serviços
estipulados
reembol so/prestação de contas, com
solicitação prévia por escrito, a1
nta
ou Outra modalidade
material, comunicaç

3. DIREITOS E O
BRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. C ompetirá à
CONTRATANTE designar
elemento de seu quadro funcional para ser
Contato com a
C()NTRAT-D

3.2. Seráde re sponsabilidade da
CONTR.TADA,
comucar previamente à
CONT1ÇANI•1
eventuais alterações de horários e/ou dias cm que se realizarão às
prestações de serviço.
3.3. Os Servjç5 serão realizados di

ariamente, de acordo com suas atividades.

4. DA REMUNERAÇÃO
4.1. A CONT
RATADA receberá da CONT

RATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância anual de R$ 39.000,00
(Itinfa e 'to pe mil
a titulo de honorár i os,
a ser dividido cm prestações mensais, a serem pagas
até o décimo dia de cada mês ou em data de combinacão que melhor aprouver ao
Co ntratante, no importe de valor que
for, por au
tonomia da vontade, repassado
pela Contratante segundo suas r
azoáveis Possibilidades e condições contábeis,
i niciando-se o primeiro p a
gamento 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do
presente Contrato Convergido pelas partes acima mencionadas e consagrado las
assinaturas abaixo postas, devendo a C
ONTRATADA emitir o respectivo rccibo\c
comprovailte de pagamento com a data do adi
mplemento que será pago atravé
de cheque nominal de titularidade do CONTRL\DQ
\
\

7. FORO DE ELEIÇÃO
7.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, Como

O

competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, cm
igual teor, na presença de 2 (duas testemunhas.

São Paulo, 01 de Novembro de 2013

JOSÉ MA\ DE ABREU

SONIA MAR

iiUDA

RODRIENRIQUE
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME
RG

NOME
RG

/ CONTRATADO

A33G291 731227867010
2910712014 17:46:39

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104
MAIRIPORA
1103
4461
00.610.83410001-19
NZ7 - COMUNICACAO E PROPAGANDA SIC LTDA
PAGAMENTO FORNECEDORES
73.001
24.62500
30/07/2014

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de
Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque
depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário
de Brasília).
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.

2910712014 17:33:58
2910712014 17:46:39

[bb.com.br]

2W7014

<t

TED -Transferência Eletrônica Disponível

A33I9 171 5075335010
2910712014 17:33:58

Debitado

Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
cNPJ
Narre favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CPF!NPJ diferente

CAIXA ECONOM1CA FEDERAL
104
MAIR1RA
1103
4461
00.610.83410001-19
NZ7 - COMUNCACAO E PROPAGANDA S/C LTDA
PAGAMENTO FORNECEDORES
24.625,00
30/0712014

Transação registrada com pendente por insuficiência do assinaturas.
Pendência número: 261198434.
'ário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

1/1

Número da NF

Prefeitura Municipal de Mairiporã - SP
1

Secretaria da Fazenda

;'I1!E

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF

00000268
Data e Hora de Emissão
03/07/201411:36:00
Código de Verificação
9F25-F5CCF

PRESTADOR DE SERVIÇOS
I.M.: 13527
00.610.83410001-19
C.P.F./C.N.P.J.:
Nome / Razão Social: NZ7-COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA
AV. TABELIAO PASSARELLA, 00476 - SALA 08- CENTRO
Endereço:
UF: SP CEP
MAIRIPORA
Município:
E-mail:
flscalcitamaraticontabil.com.br

r

r35

TOMADOR DE SERVIÇOS
C.P.F. / C.N.P.J.:
01.248.36210001-69
Nome / Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SRTVS 701, TORRE 1 - ED CHATEAUBRIAND - ASA SUL
Endereço:
E-mail:
UF: DF
BRASILIA
Municiplo:

CEP: 7039 QIO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HARKETING E PROPAGANDA E ASSESSORIA TECNICA.
BASE DE CALCULO DO IRRF R$ 25.000,00
RETENÇÃO DE 1,5% DE IRRF R$ 375,00
DADOS PARA DEPOSITO
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104)
AG: 1103
C/C: 446-1

Retenções de Impostos
IRRF A: R$ 375,00 -

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 24.625,00
VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 25.000,00
Código do Serviço
10-08 -AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA,INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO
PORQUAISQUER MEIOS.
Valor do ISS (R$)
jAlíquota (%)
Valor Total das Deduções (R$)
Base de Cálculo (R$)
500,00
200%
25.000,00
0,00

-

OUTRAS INFORMAÇÕES
Local de Prestação: Sede do Prestador.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA TÉCNICA EM MARKETING POLÍTICO
PARA AS ELEIÇÕES 2014

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
ÃL

CONTRATANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com sede em Brasília, na SRTVSI0
Edifício Assis Chateaubriand - Asa Sul - Brasília, DF e sede administrativa de São Paulo, na
Amara, 5828 - Santo Amaro, neste ato representado por seu Presidente Nacional, José Masci
brasileiro, casado, empresário, com endereço comercial à rua Jacofer, 615, bairro do Limão,
SP.
CONTRATADO: NU COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA, com sede em Mairiporã, na Avenida Tabelião
Passarela, 476 - conjunto 8, Centro, CEP 07600-000, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n9
00.610.834/0001-19, neste ato representada pelo seu titular JOSÉ ELIDIO ROSA MOREIRA, brasileiro,
casado, empresário, RG n 9 9.436.463-1 e CPF ri9 134.250.438-03, com endereço de correspondência à rua
Avarez de Azevedo, 210 - conjunto 42, Centro, Santo André, CEP 09020-140;
As partes acima identificadas têm entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Prestação de Serviços
de Consultoria Técnica em Marketing Político, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente.
DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula 1 - É objeto do presente contrato a prestação de consultaria técnica por parte da CONTRATADA
à CONTRATANTE sob as seguintes matérias: assessoria em Marketing Político para as eleições gerais de
2014 em âmbito nacional, com foco especial no pleito de Deputado Federal no Estado de São Paulo, com
definição do conceito e estratégias de campanha, coordenação de pesquisas, assessoria para a criação
e produção de programas de rádio, TV evídeo, comerciais, material gráfico, músicas e preparação
para debates e entrevistas; assessoria na definição das estratégias das ações de internet e
promoções institucionais gerais..
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

.

Cláusula 2 - São deveres da CONTRATADA:
A) Utilizar técnicas disponíveis para a realização das atividades aliadas a assessoria, empregando
seus melhores esforços e-conhecimento na consecução das mesmas.
B) Oficializar todas as intervenções de assessoria por meio de relatórios de controle, que
contenham informações sobre as ações e seus resultados práticos, que devem ser entregues
mensalmente TODO dia 5, a começar de fevereiro de 2014.

(

C) Manter o consultor José Elidio Rosa Moreira à frente da assessoria durante a vigência de todo
contrato, podendo o mesmo ser apoiado em suas atividades por assessores de marketing político
qualificados, porém nunca substituído.
D) Manter em completa confidencialidade todas as informações pertinentes ao trabalho realizado,
de qualquer ordem e natureza.
E) Facilitar, por seu intermédio, a contratação de profissionais de marketing político, jornalism10
político, publicidade e propaganda, fotógrafos, empresas prestadoras de serviço de áudio e vít$o
e afins ao objeto deste contrato, sendo os custos anexados a este por meio de procs
envolvendo orçamento e aprovação dos valores e forma de pagamento
36
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Cláusula 3 -São deveres da CONTRATANTE:
A) Realizar o pagamento pontualmente conforme o disposto neste contrato.
B) Participar, por meio da pessoa especialmente credenciada, das reuniões referentes à esse
contrato.
C) Receber os relatórios dos trabalhos conforme estabelecido neste contrato.
D) Oferecer ao consultor toda infraestrutura necessária ao seu trabalho enquanto este permanecer
na sede do CONTRATANTE - computador, acesso à Internet, telefone fixo e sala com mesa e
cadeira, não precisando ser exclusiva.
E) Oferecer e deixar disponível todas informações referentes ao PTN e à campanha, inclusive
posição financeira e política, para o consultor poder exercer seu trabalho.
DO PAGAMENTO

Cláusula 4 - Os serviços de assessoria serão pagos a CONTRATADA todo primeiro (12) dia útil de cada
mês vencido, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mediante .apresentação de respectiva nota
fiscal. O primeiro pagamento ocorre no dia 3 de fevereiro de 2014.
DO PRAZO

Cláusula 5 - O presente contrato será de prazo determinado, se iniciando em 2 de janeiro de 2014 e
encerrando-se em 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado por igual período mediante
negociação entre as partes dos valores.
DA RESCISÃO

Cláusula 6 - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento pelas partes, devendo a
parte que assim o pretender avisar à outra com 30 dias de antecedência, tempo para que todas as
informações e ações sejam concluídas ou repassadas a pessoa especialmente credenciada pelo
CONTRATANTE e sejam apurados possíveis valores devidos.
Cláusula 7 —0 presente contrato também será rescindido caso haja o descumprimento de qualquer das
cláusulas pelas partes.

7

Cláusula 8 - Caso o CONTRATANTE resolva, sem motivo justificado, rescindir esse contrato dentro dos 6
(seis) primeiros meses de sua vigência, deverá pagar à CONTRATADA o valor faltante até que se complete
6 (seis) meses de contrato.
Cláusula 8 - O contrato só será considerado rescindido se a comunicação de desistência de qualquer
uma das partes for feita por escrito e os valores devidos estiverem devidamente saldados.
DOS DIREITOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL
Cláusula 9 - Será produzido um relatório mensal constando os resultados técnicos e
consultoria que somente poderão ser utilizados pelas partes para os fins do trabalho
salvo ajuste expresso em contrário.
Cláusula 10 —O consultor do projeto, e equipe eventualmente utilizada, se comprometem a mant'r'ijfo
sobre os dados e informações decorrentes da consecução do presente contrato, salvo èa^o a
CONTRATANTE autorize em contrário por escrito, com chancela da pessoa especialmente designada.
DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 11 - A CONTRATADA não possuíra dia e horário fixo de entrada e saída na CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro: Por tratar-se de prestação de serviços específicos de CONSULTORIA TÉCNICA EM
MARKETING POLÍTICO poderá ser realizada em outras localidades que não a cidade de São Paulo, sendo
para isso colocada estrutura de transporte à disposição do consultor.
Cláusula 12 - É livre a CONTRATADA ter seus próprios clientes, fora do âmbito deste contrato, desde que
não haja concorrência direta e obstrução e cruzamento de interesses.
DO FORO
Cláusula 13 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da préstação de serviço e deste contrato, as
partes elegem o foro da comarca de Santo André.
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor, com
assinaturas reconhecidas em cartório, juntamente com duas (2) testemunhas.

Santo André, 2 de janeiro de 2014.

Contratante:

\}\JPartido Trabalhista kàcional - PTN-19
José Masci de Abreu - Presidente Nacional

L
i,i

wa
lInfi
ll

NZ7 Comunicação

ganda Ltda.

José EIidMo.i)

Testemunhas:
1.

Nome
RG:

^S 5LM

PAÚ4I 4)tF4

2. Nome:___________________________

A33T01 1547313705008
0110812014 16:01:03

.
t
Transferência entre contas diversas
•

Debitado
Agência
Contacorrente
uonta

1193-2

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

7043-2
5955-2
800,00
Nesta data

•Assinada por

PARTIDO TRAB NACIONAL

DANIELE CAMPOS DE OLIVEIR

15474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

1.J I/UOItU

I

01/06/2014 16:01:03

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

/

[bb.com.br]
1181204

•

TrarsferêflCa entre contas correntes

A33V011539290128008
01/08/2014 16:00:06

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PADOABNAaOL

creditado
Agência
Conta corrente
Valor

7043-2
5955-2
800,00

Data

Nesta data

DANIBE CAMPOS DE OLWEIR

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
-------t-nuIta
Usuário: j5474951 M4RC1A PBEIRA CRAVO.

1/1
_AflMl5dgd4bc5la75add2&codMS6l256

RECIBO
Eu, DANIELE CAMPOS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira,

devidamente inscrita na CI.RG n° 39.515.195-8 SSP/SP; CPF/MF n° 371.568.898-00, residente e
domiciliada na Rua Eugenio Ribeiro, n° 248 - CEP 05773-040, Parque Regina, Município de São
para os devidos fins de direito e sob as penalidades da lei
Paulo - Estado de São Paulo, DECLARO
PARTIDO TRABALHI
importe de R.$ 800,00 (oitocentos reais) de
que recebi o

NACIONAL - PTN,

com sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro1
W.

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/F(sI1
JOSÉ MASCI DE A
01.248.36210001-69 neste ato por seu representante legal, Sr.
brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-2 om
o mesmo domicilio comercial;, referente ao distrato do contrato de prestação de serviços

-

assinado em 24 DE FEVEREIRO DE 2014:
DIsaZM7NÁ7YVO

........................................................... ES S0000
............................................................................................. R$ 0,00
ARREDONDAMBNO ATUMSALDO DE DIAS [30 DIAS - de 01 a 31/07/20141 ....... .

---

-_
DESCONTOS
yPAÇÃO SA1&IuAL

[00 DIAS] ................................................. . ....... ----

À&JDONDAMENTO MrrERIoR

TOTAL DAS VERBAS RB$

(R$ 0100)

........................................................................................ (R$ 0,00)
--------

iAS _JJOUDOAOE4

......... . ............. .... ES 800,00

Declaro por fim, que referidas quantias me foram pagas em moeda
corrente.

Nestes termos, firmamos o presente para que produza os seus

devidos e legais efeitos, para nada mais reclamar a qualquer tempo ou titulo, dando plena e
irrevogável quitação quanto aos valores retro mencionados. Sem mais!!.
São Paulo, 31 de Julho de 2014-

DANIELLE CAMPOS DE OLIVEIRA

CPF 371.568.898-00

4

• INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pe1 presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si fazem, de um
lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com sede administrativa à Rua
Jacofer, no 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP.
02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob no 01.248.362/0001-69; neste ato por seu
representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário,
devidamente inscrito no CPF/MP sob o n o 183.729.888-20, com o mesmo domicilio
comercial; doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, Srta.
DANIELE CAMPOS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, portadora da CI.RG n°
39.515.195-8 SSP/SP, CPP/MF a° 371.568.898-00, residente e domiciliada na Rua Eugenio
Ribeiro, n° 248 - CEP 05773-040, Parque Regina, nesta Capital, doravante aqui designada
simplesmente CONTRATADO, nos termos que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RESILIÇÃO - OBJETO
1.1. O presente DISTRATO tem como OBJETO, a RESILIÇÃO, a partir de 31 DE JULHO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
DE 2014, do INSTRUMENTO PARTI UIÀR DE
firmado entre* as partes EM 24 DE FEVEREIRO DE 2014 e prorrogado pelo primeiro
aditivo assinado EM 25 DE MATO DE 2014, cujo objeto é a dininistrativoS em geral,
para que não produza mais efeitos de fato ou de direito.
CLÁUSULA SEGUNDA —DAS QUITAÇÕES.E DAS MULTAS

2.1
•

k
Considerando que a RESI1.IÇÃO CONTRATUAL se da pelo princípio d: autonoxxiia da
vontade das partes, bem corno o período de vigência do contrato, e em
a
cumprinientó ao dispos to na cláusula 4.1 do Contrato de Prestação de Serviços,
CONTRATANTE PAGA NESTE ATO À CONTRATADA O VALOR MENSAL DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENCERRANDO O MS coRRENTE. NO V4LOR DE R$
DE
800.00 (0rrOCENTOS ~ATRAVÉS DE DEPSrrO EM CONTA BANCÁRIA
CONTRATADA. À QUAL DÁ PLENA. GERAL E IRREVOGÁVEL

•

TITUL4BIDADE DA
QpTTAÇÃO â este título.

•

2.2

Ainda, por força deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo,
dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do objeto retro-

rencionado, de forma a não restarem quaisquer resquícios de ônus
obrigacionais contidos no mesmo.
2.3 As partes dão plena, irrevogável e ixretxatável quitação de quaisquer ônus ou
encargos, para nada mais reclamar a qualquer tempo ou título quanto ao
presente objeto contratual.
2.4 Por fim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro, as
partes firmam o presente, declarando que resta vedado pleitear judicial ou
exrrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato
retro-mencionado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO DE ELEIÇÃO

3.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTR.ATO, as
partes elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE
5*0 PAULO; com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, &mam o presente contrato
igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

em 02

(duas) vias de

São Paulo, 31 de julho de 2014.

TESTEMUNHAS

CONTRATADO
y

RG.:

RG.:

RG.:

.5J5.t5

RG.:

RG.:

• 6Y3--I

INSTRUME° PARTICULAR
Pelo presente nstiuiflentO
DPXERMlN°,

DE PBESTAÇkO DE SERVIÇOS

SERV1Ç0S POR PRAZO
PRTIOJL DE PRESrAGÃ0 DE

de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL Limão, Cidade de

PIN, com sede administrativa à Rua jacofer, n° 615 —B, bairro do
inscrita no CNPJ/MF sob
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. O2712O7O,
a
Sr. JOSÉ MAS '
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal,
68
devidamente inscrito no CPF/MF s
ABREU, brasileiro, casado, empresário,
doravante aqui des a
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial;
DANIELE CAMPOS E
Srta.•
simplesmente CONTRATANTE' e, de outro,
CLRG n° 39.515495-8 SSP/SP, CPF/MF
solteira
, portadora da
OLIVEIRA, brasileira,
na Rua Eugenio Ribeiro, n° 248 - CEP 05773n° 371.568.898-00, residente e domíciliadadomicla
simplesmente
Ó40, Parque Regina, nesta Capital, doravante aqui designada
CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado á presente instrumento de prestação
pelas cláusulas e condições seguintes:
serviço, por prazo determinado que será regjda

de

i—DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administaos em
geral desenvO1Vid9SP

4,r

2DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

-se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
2.1 A CONTRATAN1B
e recursos necessário a realização dos serviços
informações, documentos, meios
estipulados no itern 1.1.

2.2

o custeio das despesas de transporte,
de o pela
reprodução de documentos,
material, comunicação,
o
execução dos serviços estipulados mediante reebo o/p
CONTRATADA na
e.
solicitação prévia por escrito, adiantamento ysGtxa
de contas, com

ponsbilidade da CONTR&TANT
Serão

3 DIRE1T0 E OBÇ DAS PARTES

designar elemento de seu quadro funcional para ser
3.1

CON'IRAT

Competirá à
contato cõm a CONTKATM)A.

Será de resp~"dade da
CONflATANTE eventuais alteaçõeS

CONTRATADA, comunicar

de horários e/ou dias em que

prestaÇ3eS de serviço.
flUBAIHIA

3.3 Re

RECLAMA
abiliza-se a CONTRATADA por qualquerrefere
à defesa, quaxll» em re1açO

promovidap0r5 etnpregadOs tantõ no que ..

mesmo que tais redatnaÇ5eS venham a ser auizadas em
aos ônus decorrentes,
inclusive após a rescisão deste contrato.
nome da CONTRATANTE,

por quaiquer acidente ou sinistro que venha a
3.4 Fica responsabilizada, a COr1TRS1ADA
segurança, vigilânCia e
funcionários,
bem
como
por
toda
a
5~
ocorrer a si ou a
prevenção contt, acidenhe* de tribalio.
por todo e qualque r dano causado por seu
l
responsáve
35 Fica a CONTRATADA
a CON1 ATANTE, e assumirá a
funcionário em pessoas e bens pertencentes
a ltirna a
responsabilidade exclusiva por acidentes npcometetido a colocar
OS prejuízos ev12XU
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando custeando diretamente a
CO AI4TE em tais demandas. OU
compostos
pela
contingência

4—

4.1

CONTRATANTE pela prestação dos serviços
CÓNTRADA
A
ao mês), a
ptimeita a importância de R$ 800,00 (
referidos na ~a
ndo a
título de honoráriOS mensaiS, vincendos no dia 05 de ca més,
RPA o
c a data
NOTA FISCAL e/ou RE
a
respeetiVa
CONTRATADA emitir
dade
de ti
através
de
depósito
em
co
b
que será pagn

do vencimento,

• da CONTRATADA

5 -

PRAZOS DE VIGÊCI
' iniciando-se a partir
de ? (NOVENTA DIAS)
O presente instrumento terá duração
podendo ser
ontrato
da assinatura do presentec
30 (trinta) dias de
festação por escrito, com no iuinimo
çló mediante
ptorroga

5.1

antecedência.

Na inércia das partes, após o prazo paçtua do o mesmo estará

5.2

rescindido

r

os seus fins e direitos.
presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a
5.3' O
r láusula pen
indenizaçÕeS ou qualqu e
momento, independ ntemente de multas,
mediante prévia comunicaçãO por escrito a outra parte, com
desde que se faça
prazo mfmmO de 30 (trinta) dias de antecedência.

do inadimplemeflto contratual ou da
décorrem
As hip6teses rescisórias também
de qualquer das partes correspondendo,
sup
errefliêflcia de concordata ou falência
e danos que

5.4

das perdas
portanto a faculdade da partep~
denunciante,
sem
esta sofrer.

5.5

Ocorrerá a' rescisão automática, indepCdefltC de notificação ou interpelação
judicial ou tiajudicial conTa1idado-Se urna das seguintes hipóteses:
motivo, cancelada
a qualquer tempo ou por qualquer
5.5.1 - A cONTRAT.DA tiver
sua autorização de funcionamento;
serviços nas datas
deixar, de ef etuar o pagamento dos
T .
,
5.5.2 - A CP. rn'
estipuladas;

6— DISPOSIÇÕES GERAIS
do presente contrato deverão ser objeto de
61 Toda e qualquer alteração aos termos
válidas e
a, condição para serem cons42s
termo aditivo 1 '1"ic, sendo 'esta
e COndiÇõeS ora estlS.
bastantes para a tiva modificação dos termos

6.2

ou

w~

do ~o devera

por

c^

da

7— FORO DE ELELÇk)

7.1

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA (X)MARC& DE SO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO, como

competente para dirimir todas e aisquer dMdas oriundas deste instrumc
com exclusão de qualquer oun .,por mais privilegiado que seja.
1/371
presente instrumento, em
E, por estarem assim justos e contr.iados, firmam :0
igual teor, na presença de 2 (tar) testemunhas.
São Paio, 7,4 dê Fevereiro de 2014-

r4Li
PARTIDO TRA

NACIONAL

DANIELE CAMPOS DE OLIVEIRA

IM

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 BRADESCO S.A.
237
N.SRA.SABARA-URB.SP
461
1670727
132.949.318-40
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
CREDITO EM CONTA CORRENTE
82.906
3.000,00
29/08/2014

72

F309D1 CA7354C6FC
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2910812014 16:24:59
2910812014 16:28:29

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DETERMINADO, de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PT—
N, com sede ad_ninitrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Tinio, Cidade de São)
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob
01.248362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASWtx

ABREU, brasileiro, casado, empresáno, devidamente inscrito nó CPF/MF s
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui d1

1)

simplent
CONTRATANTE, e, de outro, KATIA CRISTINA
O

NASCIMENTO, brasileiro, solteira portador da CI.RG n° 22.688.963-4 SSP/SP,
CPF/MF n° 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Esteves, n° 635
Jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital, doravante aqui
designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente
instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas
e condições seguintes:
1–DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de
gestão aos projetos políticos desenvolvidos pela coNTittra

2– DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da
CONTATADA,

informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.

2.2

\\\

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
de contas, com Solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

'

3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1

3.2

Competiráà CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para
contato com a CONTRATADA.

Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar pr
CONTRATANTE
eventuais alterações de horários e/ou dias em que se
prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
promovida por seus e
mpregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CONTRATANTE,
inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4

Fica responsabilizada a CONTRATADA
por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus fun
cionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
prevenção contra acidentes de trabalho.

3.5

Fica a CONTRATADA

responsável por todo e qualquer dano causado por seu
funcionário em pessoas e bens pertencentes a
CONTRATANTE, e assumirá a
responsabiJjdje exclusiva por acidentes comprome
tendo-se a colocar a última a
salvo de qualquer demanda, inclusive
reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela C ONTRATANTE
em tais demandas, ou custeando diretamente a
Contingência.

4—DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATADA receberá da
CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 3.000,00 (is
mil tais), a título
de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO RPA com a data

374

do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.

5 PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1 O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro) meses,
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrog
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedêi
5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescin
os seus fins e direitos.
'

5.3

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penai,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimpleinento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;

5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6—

GERAIS

6.1

Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

-

6.2

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por e
e será objeto de aditivo contratual.

CONTRATANTE

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

Para dirimir quaisquer c

ontrovérsias oriundas do presente instrumento, ai

elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO ESTADO DE SÃO

PAULO, como o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

Parado Trata

TESTEMuN

Nome:
RG:

Nome:
RG:

Nacional

criL-n.,^o^?Na2
sc1men o

Aplicação em poupança
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
510072322-6
5.000,00
Nesta data

Assinada por

-- ................-•--.•- ----- ........

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

.---.-..----- --------.__._...--------------.

REGIANE APARECIDA ZERETZK

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

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

2910812014 16:39:15
2910812014 16:48:13
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Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
72322-3
5.000,00
Nesta data

PARTiDO TRAB NACIONAL

REGIANE APARECiDA ZBE12K

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
ndência número: 269911195.
Usuário: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
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RECIBO DE PRESTAÇAO DE SERQQ

Nome:

REGIANE APARECIDA ZERETZKY

Valor dos serviços:

R$ 5.000,00

(dncon?5me.)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Ja(ofer 615, Umão, cidade dá São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de AGOSTO/2014.

São Paulo,

de

de

REGIANE APARECIDA ZERETZKV
CPF 390.195.348-01

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 11 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
REGIANE APARECIDA ZERETSKY, brasileira, autônoma, portadora do RG. n. 2 24.1409
SSP/SP e do CPF N 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera, n.I3 6Sf- J8
apto flQ 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São Pau/S,
doravante referido como CONTRATADO,

1.

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Praz
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sudoeste, prestado de
forma autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO cocoda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATAD no apresente resultados satisfatórios dentro dos

prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e

informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autoriza d

4

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustadc pelas 3k1
j

partes a remuneração devida ao CONL'. IDO em face de sua prestação de serviçbo c
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o

CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 5° dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciando-

se a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATO

Cláusula Nona: Além das hipóteses de es isão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o

presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

IMS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que

fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTPAT. ',NTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO
Cláusula Décima Primeira: Para dirirair quaisquer controvérsias oriundas do Present//
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a
outro, por mais privilegiado que seja.
/ 82
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Presaç
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trabiista Nacional (CONTRATANTE)

REGIANE APARECI DA ZERETZKY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

11

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
1193-2
Agência
PARTIDO TRAB NACIONAL
21810-3
Conta corrente
Creditado
ITAU UNIBANCO S.A.
341
Banco
S PAULO SANTA IFIGENIA
37
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV) 607850
213.712.358-48
CPF
RICARDO FABRIZIO PACHECO DE OLIVEIRA
Nome favorecido
CREDITO EM CONTA CORRENTE
Finalidade
82.910
Número documento
8.00000
Valor
2910812014
Data transferência
- CPFJCNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

j
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A0C3E7CC57C67A89
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

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

2910812014 16:44:02
2910812014 16:48:13

Ibb.com.bi

29014
-

TED - Transferência Eletrônica Disponível
•1'

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem W)
Conta corrente (com f)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- cFF/cNPJ diferente

1193-2
21810-3

A33P291621288243031
2910812014 16:44:01

PAR11DO TRAB NACIONAL

11AU UNIBANO S.A.
341
S PAULO SANTA IF1G8JLA
37
607850
213.712.358-48
RICARDO FABRIZIO PACHO DE OLIVEIRA
CREDITO
BA CONTA CORRENTE
8.000,00
2910812014

-

3 84

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.

L

ndêncla número: 269914647.
. J4603096 JOSE NASCI DE ABRBJ.
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RICARDO FABRIZIO DE OLIVEIRA

Nome:

Valor dos serviços:

(oito ml isais)

R$ 8.000,00

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de AGOST0/2014.

São Paulo, - de

de

RICARDO FABRIZIO DE OLIVEIRA
CPF 213.712.358-48

615, Bairro
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 2
jardim Pereira Leit/Lunão, Município de São Paulo /SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.2
01.2483621000169, doravante referido corno £ONTRATANTE;e
brasileiro, autônomo, portador do RG. ri. 2 22.937.757-9
RICARDO FABRIZIO DE OLIVEIRA,
213i1235848 cozi endereço à Rua Haddock Lobo, n.° 1282 SSP/SP e do CPF N2
61,
Bairro
jardins,
Município de São Paulo/SP, doravante referido cÕ4iiD / 386
n2
.
1 1 WZ4
CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

RO afim DO CON

..

.

Cláusula Primeira: É objeto do presente co~ a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona central, prestado deforma
sem vínculo
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE,
empregatfcio ou subordinação.
concord;í em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes. à con.seçução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necssazia, bastando, para tanto, ø CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo
Parágrafo Único O CONTRATADO

Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem Imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograflia préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a Imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
dentro dos
Cláusula Quarta Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios
rescindir
imediata
e
prazos estipulados no Anexo 1, é faculPrdo ao CONTRATANTE
salvo
se
o
prematuramente este contrato sem 4uaquer indenização ou penalidade '

descumprlmento comprovadamente decorrer de. exigência legal ou caso fortuito de força
maior.
.

Cláusula Quinta: O CONTRATANTE. obngase a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços»

tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados.
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-sea pagar dentro do prazo ajustado pIas
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestaçãà de serviços s8
eventuaisressarcimentos devidos.
1

JJ

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, O
CONTRATANTE pagará ao CONTRAtADO a quantia mensal de ES 5.000,00 (CINCO MIL
REAIS), a serem pagos até 050 dia útil do mês subsequente, até o último mês de prestação
do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de ES 65.0Ó000 (SESSENTA E CINCO
MIL REAIS), por 13 meses de trabalho.•.:
D(IPRAZÕ DA PRESTAÇÃO DE SERVIO,
cláusula Oitava: A prestação de serviços êcontrtda por tempo determinado, Iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se éncerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.
..
..

CláusUla Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vinculo ou direito,
especialmente exnpregaticio.
.

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que

fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO
V

Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do prese
contrato; as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando .aaualer
outro, por mais privilegiado que seja.
1
38
E, por estarem justas e acordadas, as partes ;afl$Inaxn o presente Contrato de Prsta Serviços por Prazo Determinado, em d's s 6as de Igual teor e forma, na presença (1
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013
it
:.

ParddôTrabalhista Nacional (CONTRATANTE)

RICARI)

RIZIO DE OLIVEIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

A33K29125668012
2910812014 16:48:13

Luid
Transferência entre contas diversas
itado

Agência
Conta corrente

11 93-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

1 Creditado

Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por

4725-2
355203-9
8.000,00
Nesta data

_J

MARCUS V A FERREIRfi,

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
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2910812014 16:35:36
2910812014 16:48:13

1v

9

(bb.corn.br)
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1

Transferência entre contas correntes

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
mganula
Conta corrente
Valor
Data

4725-2
355203-9
8.00000
Nesta data

A33P291621288243023
29108/2014 16:35:35

PARflDOTRAB NACIONAL

MARCUS VÃ FBRBRA

Transação registrada conio pendente por insuficiência de assinaturas.
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Pendência núnro: 269908282.
o.,.

.ju

iwu Ut AUR6J.

1

Nome:

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA

Valor dos serviços:

R$ 8.000,00

(cI* mli

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de AGOSTO/2014.

São Paulo,

de

de ____

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FERREIRA
CPF 030.63680tyj

J.4t 1_lÏt.j,] 4

Jii[1DJi J 1.(JtJ 4I y !I!I

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n.2 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.2
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
MARCIJS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF NQ 030.636.808-00 com endereço à Rua Manoel
Landim, n.Q 600 - apto n 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, M
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, me
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sul, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
enipregatf cio ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

92

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviç
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizaf,
1 1 13
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajusta4o
las
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviocd3
eventuais ressarcimentos devidos.

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é ..:ontratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.
DA RESCISÃO DO CONTRATO
Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

Cláusula Dédma: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente/
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a
outro, por mais privilegiado que seja.

IM /

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Presç
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

raba1hista Naci ai (CONTRATANTE)

\\ A

MARCUS VINÍCIUS DA..MEIDA FERREIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

-.

•U;I O
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Pelo presente instrumento, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço
Rua Jacofer, ri.9 615, Bairro Jardim Pereira Leit/ Limão, Município de São Paulo/SP, inscIil
no CNPJ/MF sob n. 01.24a362/0001-69, doravante referido como COIlTRATANTE; j
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIR& brasileiro, autônomo, portador
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF N9 030.636908-00 com endereço à Rua Manoel

Landim, n.P 600 - apto n 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, M
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO, ajustam o seguinte:
partes acima qualificadas firmaram em o CO*lMlt)
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO no qual ajustaiam'os
termos e condições do serviço.
1. As

2. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar a
cláusula segunda, a cláusula quarta, a cláusula sétima e a cláusula nona,
passando a prevalecer, sem prejuízo do serviço já realizado e pagamentos já
efetuados, a partir desta data, o seguinte:
2.1. A Cláusula Segunda passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Segunda: O Contratado prestará
definição de jornada."

os

seus serviços sem Imposição de horário ou

2.2. A Cláusula Quarta passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Quarta: Caso o CONTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir Imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade."

2.3. A Cláusula Sétima passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o pagamento
aefetuado em março de 2014, e a quantia mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com
pagamento em abril de 2014 até último mês de prestação do serviço, em outubro de
2014."

2.4. A Cláusula Nona passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Mona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas dáusulas anteriores,
o presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 10 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços Já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer víncul" "
especialmente empregatfcio."
3. Elimina-se o Anexo 1 do Contrato de Prestação de Serviços por Praz
ora alterado, desconsiderando o referido anexo, desde a contratação,
efeitos.
4. Fica atualizado o endereço do CONTRATANTE para Avenida Sani
5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001.
S. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação
de Serviços por Prazo Determinado ora alterado.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 1 9 Aditivo Contratual ao
Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.
São Paulo, 31 de março de 2014

ffl

Partido Trabaffista Nacional (CONTRATANTE)

MARCUS VINICIÜS PE ALMEIDA FERREIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

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
Autenticaçêo SISBB
Assinada por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL
,,.,,.....,,..,.
BANCO BRADESCO S.A.
OSASCO-CENTRO

237
127
203602
078.051.238-37
ROBISON APARECIDO BIAZOTI
CREDITO EM CONTA CORRENTE
82.908
1.500,00
2910812014
6A3EFC4187451C26

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2910812014 16:26:33
2910812014 16:28:29

29!8/2014

Ibb.contbr]

r

.1

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (semDV)
Conta corrente (com I/)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- FfIGNPJ diferente

TED -Transferência Eletrônica Disponível

1193-2
21810-3

A336291611267591019
2910812014 16:26:32

PAR11DO TRAS NACIONAL

237
BANCO BRADESO S.A.
127
OSAScO-CENTRO
203802
078.051.238-37
ROBISON APARECIDO BIAZOTI
CREDITO Bvl CONTA CORRENTE
1.50000
2910812014

1ãi'

MWTcL1
1'

8

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 269901056.
;uário: J5474951 MARCIA FERDRA CRAVO.
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

Valor dos serviços:

ROBISON APARECIDO BIAZOTI

R$ 1.500,00

(hum mil quinhentos
iea,$)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de AGOSTO/2014.

São Paulo, - de

de

ECIDO BIAZOTJ
51.238-37

Bradesco
Agência 0127-9
dc 0020360-2

t(']i.

1IJ!11J

rcisi

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro

Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.2
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e

4

ROBISON APARECIDO BIAZOTI, brasileiro, autônomo, portador do RG. n. 2 15714.114j9'
Q 078.051.238-37 com endereço à Rua Arminda Berange41fl,a SP/edoCFN
Bairro Pestana, Município de Osasco/SP, doravante referido como CONTRATAIO, / ? P°
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

P101011.1
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de Osasco/SP, prestado de forma autônoma pelo
CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo empregatício ou
subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, paratanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo i, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o
descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ouso fortuito de força
maior.

RfÍfl

Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados.
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado pe
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de se4Wt
eventuais ressarcimentos devidos.
14
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Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 1.500,00 (HUM MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outub. o Je 2014, perfazendo um total de R$ 19.500,00
(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.
f;j$

'IIi]fli$]

Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando o-3. :o
nfigurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se

expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

pIsJsii
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do

contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Preto deO 2
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presen4
testemunhas.
-/

4d/

São Paulo, 01 dOutubro de 2013

Partido Trabalhista NJonal (CONTRATANTE)

ROBISON

ACÍi\O BLAZOTI (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

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
ssInaaa por

1193-2
2181 0-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

33
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
2075
SAO CAETANO DO SUL - SP
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
CREDÍfÕEM CONTA CORRENTE
82.909
5.00000
2910812014
623E4B91 87C1 E6EI
MASCI DE ABREU
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4t5U3U96 JOSE

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

2910812014 16:38:47
2910812014 16:48:13

29'&r44

[bb.com.brj

TEO - Transferência Eletrônica Disponível

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

1193-2
21810-3

A33P291621288243025
2910812014 16:38:47

PARTIDO 1RAB NACIONAL

33
BANCO SANTAND8 (BRASIL) S.A.
2075
SAO CAEIANO DO SUL - SP
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NCOLAS OLMOS
GRÍO EM CONTA cORRB41E
5.00000
2910812014

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 269910830.
;uano: J4b03096 JOSE MASI DE ABREU.

--a'.-

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS

Valor dos serviços:

R$ 5.000,00

(cinco mil reais)

HeceDi ie Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de AGOSTO/2014.

São Paulo,

de

de

).

ARA DOLORES NICOLAS OLMOS
CPF 052.300.948-85

Banco Santander
Ag 2075
01000382-0

dc

CO1TRATO Dl! PRESTAÇÃO DE SERVXÇOS
OR&LISTICOS
Pelo presente instrumento particular de COÍTRATO DI!
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3ORMALESTICOS,, celebram,
na qualidade de contratante PARTIDO TRIALISTÃ
ACIO tAL PT, com sede em Brasília, na SRTVS
Torre 1, Edifício Assis Chateaubriand - Asa Sul - BraíIia,J0
DF . e sede administrativa de São Paulo, na avenida Slantg,
Amaro, 5828 - Santo Amaro, neste ato representado por}
seu Presidente Nacional, José Masci de Abreu, brasileiro,
casado, empresário, com endereço comercial à rua Jacofer,
615, bairro do Limão, São Paulo, SP , e contratada: MARIA
DOLORIES PECOLAS OLG 1JOS, brasileira, casada, jornalista,
RG/SSPSP n o 7.560.416-4, CPF/MF n o 052300948-85,
com registro profissional de jornalista (MTB) devidamente
assentado sob o n°: 16582, domiciliada e residente a rua
Santo André, 17, bairro Boa Vista, São Caetano do SuI.ÇEP
- 09572-000 , ajustam contrato de prestação de serviços
jornalísticos, de acordo com as cláusulas abaixo dispostas:
Cláusula la: A contratada prestará serviços, na atividade.de
redação, condensação, titulação, correção, coordenação de
matéria a ser publicada, entrevista, e reportagem, coleta de
nôtícias e seu preparo para divulgação, coleta de notícias e
compreendendo, ademais:
1.1. Participação em reuniões de pauta;
1.2. Seleção e aconselhamento a respeito de assuntos
a serem divulgados e publicados;
1.3.Redação do material jornalístico decorrente da
Realização de entrevistas e reportagens;
1.4. Acompanhamento gráfico das publicações da
CONTRATAPÇ

1.5. Cobertura de eventos e divulgação, sempre que
autorizado pela CONTRATANTE, junto à imprensa.

2a:
3a:

Cláusula
Para desenvolvimento de tal atividade a
contratada não está submetida a controle de horário e
habitualidade da prestação de serviços, sujeita apen
encaminhamento das matérias solicitadas e da presça,
nas reuniões ou eventos, quando previamente agendads.
Cláusula

A remuneração pela prestação de serviços á
CONTRATADA será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
vencimento no primeiro dia útil de cada mês, com termo
inicial de adimplemento, decorrido 30 (trinta) dias da
assinatura deste instrumento.

'

Cláusula 4': O presente contrato tem vigência de 08 (oito)
meses a contar desta subscrição, podendo ser prorrogado
por igual período ou rescindido a qualquer momento, por
qualquer das partes, mediante manifestação escrita com
antecedência de 30 (trinta) dias.

5a:
6a:

Cláusula
As partes elegem o Foro da Comarca de São
Paulo para dirimir quaisquer dúvidas acerca do presente
contrato.
Cláusula
Assim, por estarem de comum 'acordo, as
partes firmam a presente em três vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

81
0

E, por estarem firmados
São Paulo, 01 de março de 2014

Contratante:
1

PARTIDO TRABAISTA NACIONAL - PTN
José Masci de Abt - Presidente Nacional

M

-,.DOI
tORES NICOLAS OLMOS
MTB: 16582

TESTEMUNHA(1)
CPF:

CPF:

NHA(2)
4

e

DOC ou TED Eletrônico
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
I-Inalioaoe
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL
...................................................................................

237
BANCO BRÂDESCO S.A.
2776
AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-11R13 SP
9636
489.078.808-59
SONIA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HENRIOU
CREDITO EM CoNTA CORRENTE
82.907
3.000,00
2910812014
D484C0C29888385C
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

29/08/2014 16:2554
2910812014 16:28:29

2Wà)14'

fbb.com.&J

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336291611267591017
29/08/2014 16:25:53

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
DMIGU

Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
r-][ Idiludue
Valor
Data transferência
- PF/NPJ diferente

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
2776
AV.DG4JT.BIO CARLOS- IJRB SP
9636
489.078.808-59
SOMA MARIA DE ARRLDA RODRIG(JES HJRJQU
GRÍO 8'A

CONTA CORRB'JTE

3.000,00
2910812014

'v

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 269900519.
;uário: J5474951 MARGIA pERERA CRAVO.

.--... •.

--

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE

Valor dos serviços:

R$ 3-000,00

("és mi/reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administratj'
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de AGOSTO/2014.

São Paulode

SONIA MARIA ARRU

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA POLÍTICA E JURÍDICA
Pelo, presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO,,,
DETERMINADO, de

um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, c

sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Pa o,
Estado de São Paulo, CE?. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° O1.248.369Q neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU,
casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-,'

2
co •o

mesmo domicilio comercial doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTe,
de outro lado, Sra. SONIA MARIA ARRUDARODRIGUES HENRIQUE,
brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF sob n° 489.078.808-59 e inscrita na
OAB/SP sob n° 51.670, residente e domiciliada à Av. Dep. Emílio Carlos n° 1009, apto 73,
bairro do Limão, Município de São Paulo - Estado de São Paulo, denominado
simplesmente CONTRATADO, nos termo que se seguem:

1. 'OBJETIVO.
1.1. O presente contrato tem por finalidade Assessoria Política - Administrativa e
jurídica para Junto a Comissão Executiva Nacional na rotina da lida partidária em
âmbitos nacionais e afins, especialmente para controle, execução e gerenciamerito
dos sistemas de filiação, geração de nomin.atas e candidaturas, todos do colendo
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, bem como para o trabalho intelectual na
elaboração de requerimentos, oficios, cartas propostas, resposta de e-maf
jurídico em assistência a correligionários e órgãos partidários ass
acompanhamento e fiscalização de metas acordadas com as Comissões
cobrança de contribuições estatutárias e tais, tendo tudo por fiel e valoro
completude.

a

7. FORO DE ELEIÇÃO
7.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como, o
competentepara dirimir todas e quaisquer dúvidas ox
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado qi

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente ias
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

JosÉ

I DE

TU
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME
RG

NoME
RG

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

237
BANCO BRADESCO S.A.
461
N.SRA.SABARA-URB.SP
1670727
132.949.318-40
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
CREDITO EM CONTA CORRENTE
93.005
3.000,00
3010912014

41

2EEI E2OCC48FF2FA
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

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

3010912014 19-01-47
3010912014 12:20:03

\.......'

[bb.com.br]

3019/2014

TED - Transferência Eletrônica Disponível

ÚUá
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Valor
Data transferência
- CPFICNPJ diferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
461
N.SRA.SABARA-URB.SP
1670727
132.949.318-40
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
CREDITO EM CONTA CORRENTE
3.000,00
30/0912014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 278113186.
Usuário: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

A50
301UáV2014 12:01.42,

Valor dos serviços:

(Dsm5iaeis)

R$ 3.000,00

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, União, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de SETEMBRO/2014.

São Pauto,

de

de

KATIA CRISTINA NASCIMENTO
11

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DETERMINADO, de um lado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n o 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob ti
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MÁ_ÇI

ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF ob°1
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial, doravante aqui
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, KATIA CRISTINA O

NASCIMENTO, brasileiro, solteira, portador da CI.RG n° 22.688.9634 SSP/
CPF/MF

O

132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Esteves, ti0 635

Jardim São Luis - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital, doravante aqui
designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente
instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas
e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de
gestão aos projetos políticos desenvolvidos pela CONTRATANTE.

2—DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
\\\. CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
.' de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

2.2

3—DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1

Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.

3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar pr
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se
prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
prevenção contra acidentes de trabalho.
3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu
funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.
4—DA REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 3.000,00 (pis mil reais), a título
de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
\\\
\ CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA com a data

do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.

5 — PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1

O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, inicidsd1
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado e(Iian9
innifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.
E

5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em
os seus fins e direitos.

5.3

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.4

As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.

5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;

5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6—

GERAIS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

6.2

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por
CONTRATANTE e será objeto de aditivo

contratual.

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

Para dirimir quaisquer Controvérsias

oriundas do presente instrumento, as partes

elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o

competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

Partido Trab

Nacional

Ka

TESTEMUNHAS

A

Nome: ,91LUÀ4J\4 _J

RG

Nome:
RG:

çW_S0

'.

1

CríJtMa
^
scim'ein,^ô
oNaj

A33M301212825773020
3010912014 12:20:03

DOC ou TED Eletrônico
,,,... ................................................................................
Agência
Conta corrente
Tcreditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPI:
Nome favorecido
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNp J diferente
Autenticação SISBB

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
2776
AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-URB SP
9636
489.078.808-59
SONIA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HENRIQU
PAGAMENTO FORNECEDO
93.003
3.00000
3010912014
8910948CA040A4D9

Assinada por

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

3010912014 11:56:55
3010912014 12:20:03

301912014

r:

[bb.com.br]

1

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

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
2776
AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-URB SP
9636
489.078.808-59
SONIA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HENRIQU
PAGAMENTO FORNECEDORES
3.00000
3010912014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 278109222.
Usuário: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

A33011457568fl011

Nome:

SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE

Valor dos serviços:

R$ 3.000,00

(1,-és mil reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PT com
com sede administrati d d
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de SETEMBRO/2014

São Paulo,

d

de

SONIA MARIA 4RRUDA RODRIGU'HENRIQii

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE S

ERVIÇOS DE

ASSESSORIA POLÍTICA E JURÍDICA
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE
PRESTAÇÃO DE SERviços, POR
zo
DETERMINADO, de um lado PARTIDO
TRABALHISTA NACIONAL - PTN, co]
sede a
dministrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paí'o,
Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n o
01.248.36
neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU,
brasi' ,'
casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n°183.729.888-, c ' mesmo domicilio comercial doravante aqui designado simplesmente
de outro lado, Sra.

CONTRATAJ41 e
SONIA MARIA ARRUDA. RODRIGUES HENRIQUE,

brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF sob n o

489.078.808-59 e inscrita na
omiciliada à Av. Dep. EmÍljo Carlos n o 1009, apto 73,
bairro do Limão, Município de São Pa
ulo - Estado de São Paulo, denominado
simplesmente CONTRATADO, nos termo que se seguem:
OAB/SP sob n° 51.670, residente e d

I. OBJETIVO
1.1. O presente contrato tem por finalidade Assessoria Política - Administrativa e
Jurídica para junto a Comissão Executiva Nacional na rotina da lida partidária em
âmbitos nacionais e afins, especialmente para controle, execução e gerencianjento
dos sistemas de filiação, geração de nominatas e c
andidaturas, todos do colendo
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, bem como para o trabalho intelectual na
elaboração de requerimentos, oficios, cartas propostas, resposta de e-maus, suDorte
jurídico em assistência a correligionários e óraãos artidíri
acompanhamento e fiscalização de metas acordadas com as Comissões
cobrança de contribuições estatutárias e tais, tendo tudo por fiel e valor
completude.

2. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1. O CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,

informações, documentos, meios e recursos necessários a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.
2.2. Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, rea1izadoaCONTRATADA na execução dos serviços estipulados,
reembolso/prestação de contas, com solicitação prévia por escrito, a4ntaitc
i m)
ou outra modalidade.

3. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
Contato com a CONTRATADA.

3.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA,

comunicar previamente à

CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às

prestações de serviço.
3.3. Os serviços serão realizados diariamente, de acordo com suas atividades.

4. DA REMUNERAÇÃO
4.1. A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância anual de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil
reais), a título de honorários, a ser dividido em prestações mensais, a serem pagas
até o décimo dia de cada mês ou em data de combinação que melhor aprouver ao
Contratante, no importe de valor que for, por autonomia da vontade, repassado
pela Contratante segundo suas razoáveis possibilidades e condições contábeis,
iniciando-se o primeiro pagamento 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do
presente Contrato, convergido pelas partes acima mencionadas e consagra
assinaturas abaixo postas, devendo a CONTRATADA emitir o respectivo
comprovante de pagamento com a data do adimplemento, que será pagc
de cheque nominal de titularidade do CONTRATADO.

S. PRAZOS DE VIGÊNCIA
S.I. O presente instrumento terá duração de 24 (uinte e qzlatn)

meses, iniciando-se a
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

5.2. Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em
os seus fins e direitos.

1

j

5.3. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, quaÇ 2
momento, inde
pendentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula pxal
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte,
prazo mínimo de 4 (quatro) dias de antecedência.
5.4. As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniênc i
a de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5. Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial c onvalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.5.1.0 CO
NTRATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo
cancelada sua autorização de funcionamento;
5.5.2.A CONTRATANTE deixar de efetua o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipulada\
6.2. Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7. FORO DE ELEIÇÃO
7.1. Para dirimir quaisquer c
ontrovérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE
SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como, o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. -

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente in
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

JOSÉ MDE1 ABREU

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME

RG

NoME

RG

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
issinaaa por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

33
BANCO SANTANDER BANESPÀS.A.
2075
SAO CAETANO DO SUL - SP
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE
93.006
5.000,00
3010912014

P4

148
1

CA696777A5C1375613
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
.J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

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

3010912014 12:13:26
3010912014 12:20:03

30/9/2014

[bb.com.br]
TEU - Transferência Eletrônica DispOnível.

1.

Debitado

Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado

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

PARTIDO TRAB NACIONAL

33
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
2075
SAO CAETANO DO SUL - SP
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE
5.00000
3010912014

Transação registrada como pendente por Insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 278120691.
Usuário: J4603096 JOSE MASCI DE

lObdd73l 64dR59&-rlMQnIIc g 1
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:
Valor dos serviços:

MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS

R$ 5.000,00

(dnco mil leais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de SETEMBRO/2014.

São Paulo,

de

LORES NICOLAS OLMOS
CPF 052.300.948-85

Banco Santander
Ag 2075
C/C 01000382-0

COTL&TO Dl! PRESTAÇÃO Dl! SERVIÇOS
)ORALISTZCOS
Pelo presente instrumento particular de COTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORALXSTXCOS, celebram,
na qualidade de contratante PARTIDO TRABALHISTA
ACKOAL - PT, com sede em Brasília, na SRTVS
Torre 1, Edifício Assis Chateaubriand - Asa Sul - Br4ília,/
DF e sede administrativa de São Paulo, na avenida Snto
Amaro, 5828 - Santo Amaro, neste ato representado por
seu Presidente Nacional, José Masci de Abreu, brasileiro,
casado, empresário, com endereço comercial à rua Jacofer,
615, bairro do Limão, São Paulo, SP , e contratada: MARIA
DOLORES MICOLAS OLMOS, brasileira, casada, jornalista,
RG/SSPSP n o 7.560.416-4, CPF/MF n o 052300948-85,
com registro profissional de jornalista (MTB) devidamente
assentado sob o n°: 16582, dõmiciliada e residente a rua
Santo André, 17, bairro Boa Vista, São Caetano .do Sul CEP
-. 09572-000 , ajustam contrato de prestação de serviços
jornalísticos, de acordo com as cláusulas abaixo dispostas:
Cláusula la: A contratada prestará serviços, na atividade de
redação, condensação, titulação, correção, coordenação de
matéria a ser publicada, entrevista, e reportagem, coleta de
notícias e seu preparo para divulgação, coleta de notícias e
compreendendo, ademais:
1.1. Participação em reuniões de pauta;
1.2. Seleção e aconselhamento a respeito de assuntos
a serem divulgados e publicados;
1.3.Redação do material jornalístico decorrente da
Realização de entrevistas e reportagens;
1.4. Acompanhamento gráfico das publicações da
CONTRATA E;

III

A

1.5. Cobertura de eventos e divulgação, sempre que
autorizado pela CONTRATANTE, junto à imprensa.

Cláusula 2a: Para desenvolvimento de tal atividade a
contratada não está submetida a controle de horário ,e /
habitualidade da prestação de serviços, sujeita apena .'
encaminhamento das matérias solicitadas e da pres ça, 4'2
nas reuni5es ou eventos, quando previamente agendad s. J
Cláusula 3a: A remuneração pela prestação de serviços á
CONTRATADA será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
vencimento no primeiro dia útil de cada mês, com termo
inicial de adimpl emento, decorrido 30 (trinta)' dias 'da
assinatura deste instrumento.
Cláusula 4a: O presente contrato tem vigência de 08 (oito)
meses a contar desta subscrição, podendo ser prorrogado
por igual período ou rescindido a qualquer momento, por
qualquer das partes, mediante manifestação escrita com
antecedência de 30 (trinta) dias.

Cláusula 5a: As partes elegem o Foro da Comarca de São
Paulo para dirimir quaisquer dúvidas acerca do presente
contrato.
Cláusula 6a: Assim, por estarem de comum acordo, 'as
partes firmam a presente em três vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

E, por estarem firmados
São Paulo, 01 de março de 2014

Contratante:
PARTIDO TRABA1ISTA NACIONAL - PTN
José Masci de Abreu - Presidente Nacional

-...DOI ORES NICOLAS OLMOS
MTB: 16582

TESTEMUNHA(1)
CPF:

1 o(a)

DOC ou TED Eletrônico
LDebitado

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

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
127
OSASCO-CENTRO
203602
078.051.238-37
ROBISON APARECIDO BIAZOTI
CREDITO EM CONTA CORRENTE
93.004
1.500,00
3010912014

/ 434
m im
f

C77A6FD5767EAC1B

'IIIØUd por

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
J547491 MARCIA PEREIRA CRAVO
Transação efetuada com sucesso.
Transação

com sucesso por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

3010912014 11:58:38
3010912014 12:20:03

30/9/2014

[bb.com.br]

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

1193-2
21810-3

A336301145756871013
30/09/201411:58:37

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADSCO S.A.
127
OSASCO-CENTRO
203602
078.051.238-37
ROBISON APARECIDO RIA7rrri
CREDITO EM CONTA CORRENTE
1.500,00
30/09/2014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 278110717,
Usuário: J4603096 JOSE MASCI DE
/

--- •-•-

-

-

Nome:

R0BISON APARECIDO BIAZØTI

Valor dos serviços:

(hummiIeqw»fs

5()()

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de SETEMBRO/2014.

São Paulo,

de

de ____

APARECIDO BIAZOTI
078.051.238-37

Bradesco
Agência 0127-9
dc 0020360-2

(siii. (hP]

IUJ
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PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
ROBISON APARECIDO BIAZOTI, brasileiro, autônomo, portador do RG. n. Q 15.
SSP/SP e do CPF N 9 078.051.238-37 com endereço à Rua Arminda Beranger,
Bairro Pestana, Município de OsascoJSp, doravante referido como
CONTRATAD(
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de Osasco/SP, prestado de forma áutônoma pelo
CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo empregatício ou
subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, paratanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo J, parte integrante e indissociável deste contrato.

f'JillWij

MUMI

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados
s atisfatórios dentro dos
Prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE
rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o
descumprimento co mprovadamente decorrer de exigência legal ou \so fortuito de força
maior.
EZI,

Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente

tarefas

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação d
eventuais ressarcimentos devidos.

71 1 ll!Jt r1si
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Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 1.500,00 (HUM MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50
dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outuLo ..e 2014, perfazendo um total de R$ 19.500,00
(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.
I'J

(,iy1fl

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando a
utomaticamente ao final de
outubro de 2014.

Li1 1 f$
Cláusula Nona:

Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a r
emuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ui
:onfigurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatfcio.

Cláusula Décima: É

livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida
in compatibilidade, salvo se

-.

expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

Cláusula Décima Primeira:
Para dirimir quaisquer Controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a qualque/
outro, por mais privilegiado que seja.

k 11

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de PrestJç d 43
Serviços por Prazo D eterminado, em duas vias
de igual teor e forma, na presença dn '
testemunhas.

São Paulo, 01 dOutubro de 2013

Partido Trabalhista NonaJ (CONTRATANTE)

ROBISONj0 BIAZOTI (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

[bb.com.br]

H/912014

A33A3Gi2041

TranSfé,ncia entre .çOntás correntes

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

4725-2
355203-9
8.000,00
Nesta data

PARTIDO TRAB NACIONAL

MARCIJS V A FERREIRA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 278121088.
Usuário: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

htfnllri hh mm hr/g ni/nothi
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PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 9 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador do
13.525.915-0 SSP/SP.e do CPF N g 030.636.808-00 com endereço à Rua Manoel Fig4ér1õ
Landim n. 9 600 - apto n2 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Muni4iq de t
41
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO,
\ pzj
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Praz
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

IISIIJ :1
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Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sul, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕESDGCONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta; Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos

prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fõrtuito de força
maior.

Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizadofr
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado i
14
Fx
pelas
j
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviços c os
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS
Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.
FIIJ
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Cláusula Oitava: A prestação de serviç é :ontratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando a utomaticamente ao final de
outubro de 2014.

Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra prt nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

Cláusula Décima: É livre ao CONTRALDC prestar

a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
serviços

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO
Cláusula Décima Primeira:

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas dó presente
contrato, as partes elegem o foro da Conaca de São Paulo/SP, renunciando a qu
outro, por mais privilegiado que seja.
43
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestaç
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de dua
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido 1'raba1h ista Naci ai (CONTRATANTE)

MARCUSVINfCIUSD MEIDAFERRE1 (.ONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2
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Pelo presente instrumento, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN com endereço à
São Paulo/SP, inscrito
Rua Jacofer, n. LI 615, Bairro Jardim Pereira Leit/LiinãO. Município deCONTRATANTE;
e
no CNPJ/MF sob n.9 01.248.36210001-69, doravante referido como
~CUS VINICIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador do RG.n.2
com endereço à Rua Manoel Fue1d
13.525.915-O SSP/SP e do CPF N 9 030.636.809-00
212 - Água Marinha Bairro Jardim Campo Grande, MuniC1Ii1) de 44
Landim, n. 9 600 - apto n9
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO, ajustam o seguinte:

de

UtUbfldeZQ13 000NTRAT(k
qual ajustaram os
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO flO

1 As partes adllna qualificadas firmaram em P
termos e condições do serviço.

2. Considerando ter havido Interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar a
cláusula segunda. a cláusula quarta, a cláusula sétima e a cláusula nona,
passando a prevalecera sem prejuízo do serviço já realizado e pagamentos já
efetuados, a partir desta data, o seguinte:
2.1. A Cláusula Segunda passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada."
2.2. A Cláusula Quarta passa a vigorar com a seguinte redação:
entenda que CONTRATADO não esteja
"Cláusula Quarta: Caso o CONTRATANTE
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir Imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade-"
2.3. A Cláusula Sétima passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e
CONTRATANTE
dia útil do mês subsequente, até o pagamento
quinhentos reais), a serem pagos até 050
aefetuado em março de 2014, e a quantia mensal de R$ 8.000,00 (oito ma reais), com
pagamento em abril de 2014 até último mês de prestação do serviço, em outubro de
2014."
2.4. A Cláusula Nona passa a vigorar com a seguinte redação:

iJ1MOJ] Ia Vt

,

ll1il']

PARTIDOTRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro
fl•Q
Jardim Pereira Leit/LimãO, Município de São Paulo/SP, inscrito no C NP J/MF sob
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador do RG. n.
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF N 2 030.636.808-00 com endereço à Rua Manoel Figueire1
212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Município de
Landim, n. Q 600 - apto n Q
1
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

ileT')] PtIJ!I'II('Ji W1.L'J
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sul, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

4

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados.
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviços
eventuais ressarcimentos devidos.

4 tIJi

p4s

t]*1*Í1kI11

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
50
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

Cláusula Oitava: A prestação de serviçc é :ontratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vinculo ou direito,
especialmente empregatf cio.

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATj)C prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
r
..,.
E, por estarem Justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestaçã
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partidórabalhista Nacia1 (CONTRA17NTJ
()

MARCUS VINÍCIUS D11 At,MEIDA FERREIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

47

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Crpditr,1n

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
341
BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)
37
S
PAULO SANTA IFIGENIA
Conta corrente (com DV) 607850
CPF
213.712.358.48
Nome favorecido
RICARDO FABRIZIO PACHECO DE OLIVEIRA
-. GREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento
93.007
Valor
8.000,00
Data transferência
30/09/2014
- CPF/CN pJ diferente
Autenticação SISBB
Assín

13C598760D661BC87

por

J4603096 J MA 1 DE ABREU
J5474951 MARCIA PEREIRA
CRAVO
'
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: 15474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

3010912014 12:16
3010912014 12:20:03

3019/2014

[bb.com.br]
TEO - Transferência Eletrônica Disponivel

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

-A33Mol201814854015
.6.2

PARTIDO TRAB NACIONAL

341
BANCO ITAU S.A.
37
S PAULO SANTA IFIGENIA
607850
213.712.358-48
RICARDO FABRIZIO PACHECO DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
8.000,00
3010912014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 278122501.
Usuário: J4603096 JOSE MASCI DE

444 11

a

Nome:

RICARDO FABRIZIO DE OLIVEIRA

Valor dos serviços:

R$ 8.000,00

(c&'milwais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712
.070, a importância
acima mencionada referente à Prestação de serviços de SETEMBR0/2014.

São Paulo,

r4

de

de

RICARDO FABRÍZIO DE OLIVEIRA
CPF 213.712.358-48

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL P114, com endereço à Rua lacofer, rL2 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Unzão, Município de São*.' . Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.2
01.248.362100019, doravante referido COmO CONTRATANTE; e
RICARDO PABRÍZIO DE OLIVEIRA, brasileiro, autônomo, portador do RG. n. 2 22.937
SSP/SP e do CPF N 2 213.712.358. 46 com endereço à Rua Haddock Lobo, n. 2
1282 ato
n 61, Bairro Jardins, Município de São Paulo/SP, doravante referido cofrnó/
CONTRATADO,
i
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, me
as seguins cláusulas e condições de preço, forma e prazo.
DO OBJETO DO CONTRAQ
(Iíuçu1a Primeira: É objeto do presente c ntrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Central, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao
CONTRATAM, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concordáejjj exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à co r.secução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que flëçss do bastaiido, para tanto; o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestai expressa concordânc por qualquer meio idôneo.
cláusula Segunda O Contratado
prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de
resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte Integrante e indissociável deste contrato.

CláusnJ Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a Imagem do
CONTRATAM, sob pena de facultar ao CON
TRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
Prematuramente este contrato sem q ualquer indenização ou penalidade, salvo
se o

j

descwnprjiiento Comp r
adaxnente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

Cláusula Qulnta O CON
TRATANTE obriga-se a fornecer erntexnpo hábil
i nformações necessg j para
materiais e
que o CONTRATADO
possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades ressarcindo eventuais
gastos prévia e expressamente auid
Cláusula Sexta O
obriga..
Partes a remuneraçãoCONTRATANTE
devida ao CONTRAT4J se a pagar dentro do prazo ajustado pel4s
eventuais ressarcimentos devidos.
O em face de sua Prestação de serviço e
4

Cláusuja Sétima: Pela prestaçãi
, dos serviços ajustados
n~ instrumento, o
pagará ao CON RATADO a q
uantia mensal de R$ 5.000,00 (CINCO MIL
REAIS), a serem pagos até 05
útil do mês subsequente até o último mês de Prestação
do serviço, em outubro de 20141dia
perfazendou m total de R$ 65.000,00
MIL
(SESSENTA E CINCO
REAIS), por 13 meses de trabalho.
CONTRATANTE

0

QQZDAZRA.RL

Cláusu Oltava,• A p
restação de serviços éooxflrada por
se a partir da assinatura
deste instrumento e se éncerrazldotempo determinado, iniciandoautomatiente ao final de
outubro de 2014.

Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisã6súpraneferidas nas cláusulas an iores,
ter
o
Presente contrato tarnbem poderá ser rescindido caso q
ualquer uma das partes venha a
descuniprfi. q ualquer das s uas disposi ç
ini
ões, ou por livre ciativa de uma das partes desde
que haja comun çã0 expre
à outra parte nesse sentido
com an
tecedência de 30 dias,
ensejando nenhuma espécie de Indenização, salvo a
pnão
re
muneração
pelos Serviços já
restados não se mate.jjfl0 ou
configurando
q
ualquer
vínculo
ou direito,
especialmente enipregatíejo.

Cláusula Déclma É

livre ao CONTRATADO prestar

sei-viços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste c
ontrato, sendo-lhe vedado prestar omesmo
serviço ora contratado a

7

A

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

Cláusula Décima Primeira:

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando
outro, por mais privilegiado que seja.
53
E. por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de pr
Serviços por Prazo Determinado, em di.'s vias de igual teor e forma, napresença de
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

ParddcTrab2jta Nacional (CONTRATANTE)

RICARD

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

DE OLIVEIRA (CONTRATADO)

301912014

[bb.com.br]
A33A301204148O7
30/09/2014211.

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
72322.3
5.000,00
Nesta data

PARTIDO TRAB NACIONAL

REGIANE APARECIDA ZERETZK

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 278119785.
uudrIu; ~ JUM JUSE MASCI DE ABREU.

---

Aplicação em poupança
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

rewtaao
#gencia
Conta corrente
Valor
Data

300-X
510072322-6
5.000,00
Nesta data

issinaoa por

REGIANE APARECIDA ZERETZK

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

Transação efetuada com sucesso.
1

wnsaçao eTetuaaa com

sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

3010912014 12:1
3010912014 12:2

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVICQ

-

REGIANE APARECIDA ZEREZKY

Nome:

Valor dos serviços:

R$ 5.000,00

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de SETEMBRO/2014.

São Paulo, _de

ti

de____

4:

REGIANE APARECIDA ZERETZKY
CPF 390.195.348-01

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. Q 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/M'
01.248.36210001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e

a" O

REGIANE APARECIDA ZERETSKY, brasileira, autônoma, portadora do RG. n. 9 24.
SSP/SP e do CPF N9 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera,
apto ng 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São
doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de pr'ço, forma e prazo.

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sudoeste, prestado de
forma autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vinculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta éticà e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não aprésente resultados satisfatórios dentro dos

prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.'

Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizado..
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustadipe(
partes a remuneração devida ao CONT?U DO em face de sua prestação de serviçhs
eventuais ressarcimentos devidos.

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas, cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vinculo ou direito,
especialmente empregatício.

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTPAT. .NTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a
outro, por mais privilegiado que seja.
9
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Preç
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trab .ista Nacional (CONTRATANTE)

REGIANE APARECIDA ZERETZICY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

1j 'J 11 kL'1IJl 1
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Pelo presente instrumento, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à
Rua Jacofer, n çÈ 615, Bairro Jardim Pereira Leit/Lixnão, Município de São Paulo/SP, inscrito
no CNPI/MF sob n. 01.248.36210001-69 doravante referido corno CONTRATANTE,- e 1
REGIANE APARECIDA ZERETSK y, brasileira, autônoma, portadora do RG. n.2 24.
SSP/SP e do CPF N 9 390.196.3401 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera,
apto ri2 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amam, Município de São
doravante referido como CONTRATADO, ajustam o seguinte:
1. As partes acima qualificadas firmaram em t
óUtib''ftO0 CONTJp
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO no qual ajustaram os
termos e condições do serviço.
2.. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar a
cláusula segunda, a cláusula quarta, a cláusula sétima e a cláusula nona,
passando a prevalecer, sem prejuízo do serviço já realizado e pagamentos já
efetuados, a partir desta data, o seguinte:
2.1. A cláusula Segunda passa a vigorar com a seguinte redação
«Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada"
22. A

cláusula Quarta passa a vigorar com a seguinte redação

"Cláusula Quarta: Caso o CO NTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
Prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade."
2.3. A Cláusula Sétima passa a vigorar com a seguinte redação:
«Cláusula Sétima: Pela prestação dos
serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTEpagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7500,00 (sete mil e
quinhentos reais), a serem pagos até 050 dia útil do mês subsequente, até o pagamento
aefetuado em março de 2014, e a quantia mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
Pagamento em abril de 2014 até último mês de prestação do serviço, em outubro de
2014."
2.4. A Cláusula Nona passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores,
o presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de urna das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 10 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços Já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício."
3. Elimina-se o Anexo 1 do Contrato de Prestação de Serviços por Prazo De

ora alterado, desconsiderando o referido anexo, desde a contratação, para do 61
efeitos.
4. Fica atualizado o endereço do CONTRATANTE para Avenida Santo Amaro,
5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001.

S. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação
de Serviços por Prazo Determinado ora alterado.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 12 Aditivo Contratual ao
Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.
São Paulo, 31 de março de 2014

Partido Tra Ista Nacional (CONTRATANTE)

jtd7u

4

REGIANE APARECIDA ZERETZKY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

DOC ou TED Eletrônico
UeDitado
11 J-2

Conta corrente

21810-3

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

341
BANCO ji:Á .
6677
SP/BAIRRO GRAJAU
133966
127.899.348-78
CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA

PARTIDO TRAB NACIONAL

Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
' CPF/CNPJ diferente

CREDITO EM CONTA CORRENTE
92.606
2.483,00
.2610912014

Autenticaçâo SISBB

162C7CF13913FF704

Assinada por

15474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com SUCeSSO.

Transação efetuada com

Sucesso

por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

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

11 t1

L
.,

62
.

2610912014 10:17:56
2610912014 10:41:01

.

26/9/2d14

[bb.com.br]

DOC Eletrônico

1
•

A33G260953349620016
2610912014 10:17:56

.

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

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

341
BANCO ITAU S.A.
6877
SP/BAIRRO GRAJAIJ
133986
127.899.34-78
CLAUDIA- DE
- PAULA SOARES LISBOA
LrÇtUIIUMÇONT
2.483,00
2610912014

L

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 277210816.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

-

'

--"

--- -

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PREStÇÂO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DIITERMINADO, de

um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Tini0, ( idade de1$ãc
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF snLnc
1 Pii*L SfJ1
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ 134AS
E
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/*F
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, Sra. CLAUDIA DE PAULA S RES
LISBOA, brasileira, casada, portadora da CLRG n° 19.391.663-0 SSP/SP, CPF/MF ii°
127.899.348-78, residente e domiciliada na Rua Geraldo Honório da Silva, n° 260 - CEP
04843-650 9 Gxaj, nesta Capita], doravante aqui designada simploininte
CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de
por prazo dete''n*do, que será regida pelas cláusulas e co~ seguintes:
1—DO OBJETO

1.1.

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos em
geral desenvolvidos pela CONTRATANTE.

2—DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessário a re ol4oço dos serviços
estipulados no item 1.1.

2.1 A CONTRÁTANTE

2.2 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas detrans~
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
CO1rrLjTADj na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3— D1EflOS E OItIGÇÔES DAS PARTES

3.1

Competirá 4 CONTRATANTE designar elemento de sou quadro tu
Contato com a CONTRATADA.

3.2

Será de responsabilidade da corrn, cornimicar
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que
prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer REaAM&ÇAO TRABAI2A
promovida por seus ernpzedos, ^ m,k n no que se re(c à defesa, quanto em reko
aos ónus decorrentes, mesmo que tais tecLnu3es vvwhrn a ser ajuizadas cm
nome da CONTRATAI,
após a rescisão deste contr.

3.4 Fica responsabilizada a COATADA por qualquer v4w4.nl ou ainistz que venha a
ocouer a si ou a seus fi rior,nrios, bem como por toda a segurança, vipjlAnda e
prevenção cona_*lnts de trabalho.
3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano cm por sou
funcionkio cm pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e asmunirá a
responsabilidade exclusiva por acidentes compztmetendo-ae a colocar a (ltima a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
Compostos pela

COATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a

contingência.

4.1 A CONTRATAi)A receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na dáusulaprimei a irnportência de R$ Z0Ü0,00 (14r dl adr as *), a
titulo de honorários mensais, vinccndos no diz 05 dc cada mês, devendo a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou REmo - RPA com a data
do vencimento, que será pago atrg,és de depósito em conta bancária de
da CONTRATADA

5 — PRAZ05 DE VIGÊNCIA

5.1

O presente instrumento terá duração de 99 (1O VENTA DJ4S),

inidndose a partir

da assinatura do presente contrato fpi/oa/2)14 29J1O/2o14,
5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará
os seus fins e direitos
5.3

"
146

i
1
O presente contrato
poderá ser rescindido por qualquer das partes,:uq
momento, inde
pendentemente de mul, indenizações ou qualquer cláula
desdeque se faça mediante prévia comuiçjo por es=to a outra parte, com
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedê=ia.

5.4 As hipóteses resdsón também decorrem do '"
2 "'MP1=1-tO contratual ou da
superveniê
de concordgt
ou fnléncia de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independen de
noriaçâo ou interpelação judicial
ou extrajudicisi Convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.5.1.- A CONTRATA tiver a qualquer
sua autorização de funcionamento;

tempo ou por qualquer motivo, cancelada

2A coNTL#,TANn deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas

6— DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1

Toda e qualquer alterçio aos tetos do presente contato deverão ser objeto de
termo aditivo própno sendo esta a condição para serem considerada
bíètanteg
para a efetiva modificação doa tos e condições ora estipula4as.

6.2 Todo e qualquer aumento ou reduçio do efetivo deverá ter annM& por escrito da
CONIRÀTAN'rE e será objeto de aditivo contratual

7— FORO DE FLE1çÁ0

7.1

Pari dirimir quaisquer conttOvéMiAs
oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o
FORO DA COMC, DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO P&uzo,
comob
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas otiiindas deste instrumento1
com exclusâo de qualquer outro, por mais prkvilciacJo que
SCJL

(467

E, por estarem assim justos e contrataj, firrnm
o presente instrumento em
igual teor, na presença de 2 (&sa. testemunhas.

São Paulo, 01 de Agosto de 2014.

PARTIDO .TL&3ALHA RACIONAL CLAUDIA D

5 LISBOA

TESTPMUMW:
Nome:

Nome

Pt

RG:
RG )q ali 6HO

A33MO2155771480o8
02/0912014 15:55:37

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
1193-2
Conta corrente
21810-3
PARTIDO TRAS NACIONAL
[Creditado
Banco
341
ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)
6677
SP/BAIRRO GRAJAU
Conta corrente (com DV) 133966
CPF
127.899.348-78
Nome favorecido
CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA
Finalidade
PAGAMENTO SALARIOS
Número documento
90.201
Valor
2.46200
Data transferência
02/0912014
- CPF/CNPJ diferente
1

Autenticação SISBB
Assinada por

8

92978FA32413890AF
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

02/0912014 15:54:17
021091201415:55:37

2f'2014

(.contbr]

TED
Debftado.
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem I)
Conta corrente (com/)
CIPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- Cl/CNPJ diferente

flSønciaE1efrónjca DisponíeI

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

341
MAU UNBANCO S.A.
6877
SFBALO GRAJAU
133966
127.899.348.78
CLAUDIA DE PAULA SOAFES LISBOA
PAGATO SALARIOS
2.46200
02109/2014

Transação registrada come pendente por insuficiência de assinaturas.
ndêncIa número: 270652947.
lvvr,J PNA UAVQ.

Lq

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

CLAUDIA DE PAULA SOARES

Valor dos reembolsos:

R$ 2.000,00

(do,4.

Recebi de Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer
n2615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente ao pagamento da prestação de serviços
referente ao mês de Agosto/2014.

São Paulo,

de _________ de

CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA
CPF 127.899.348-78

Banco ltaú
Ag 6677
C/C 13396-6

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIOS
Nome:

CLAUDIA DE PAULA SOARES

Valor dos serviços:

R$ 462,00

(qualrocentos e Sessenta
1

Recebi de Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa loca
à rua Jacofer n g 615 - bairro do Limão, cidade de São Paulo - SP,
CEP 02712-070, acima mencionada referente ao adiantamento
dos benefícios para o período de 01 a 30/0912014 (22 dias úteis).

São Paulo, ._de _______ de

CLAUDIA DE PAULA SOARES
CPF 127.899348.78
Histórico

Dias úteis

VT (R$ 6,001dia)

22

R$

132,00

VIR (R$ 15,00IcJia)

22

R$

330,00

Valor benefício

Banco ltaú
Ag 6677

CIC 13396-6

bb.cofl1.bi

29f&)14
4t' 1

:i

A33K291642345668022
29108/2014 17:03:21

Contas favorecidas de crédito - Cadastramento outros bancos

Ao Banco do Brasil S.A.
Solicito liberar o cadastrarrunto, a partir desta data, da conta corrente alou poupança constante deste documento, para fins de transferência valores, DOC e/ou
TM via Gerenciador Financeiro, acirre do liMte diário estabelecido por esse Banco.
Co~ débito
Agência
Conta corrente
Conta crédito
Banco
Agência (sem I)
Conta corrente (com IYV)

1193-2
21810-3

PA1I1DOTRAB NACIONAL

341
6677
133966

42

ósdiário
a
Estou ciente de que a conta aqui relacionada estará liberada a receber transferência de valores acirre do limite
somente ai unento
à agência detentora da conta debitada, para a efetivação da liberação.

cal e d\
c.

Assinatura do(esentante(s) legal(is) do cliente
Portador
Nome
Documento de identificação
Transação efetuada com sucesso por: J5474951 NARC&A P8BRA CRAVO.
Serviço de Atendimento ao Consurrídor - MC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 7290088

bê

-

-

niõrp4,.O7D,w4U.v

,RI9Ç

nto %3N

R1% R1%RdÏVk1ld9454

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DETERMINADO, de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n 0 615 - B, bairro do Tini0, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob ri°
01.248.36210001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/F sob o no
183.729.888-20, com o mesmo donid1io comercial; doravante aqui designado
simplesmente CONTRATANTE,.; de outro, Sra. CLAUDIA DE PAULA SOARES
LISBOA, broltmira, casada, portadora da CI.R.G a° 19.391.663-0 SSP/SP, CPF/MF ri°
127.899.348-78, residente e domiciliada na Rua Gemido Honório da Silva, ri° 260 - CEP
04843-650, Gxajgi, nesta Capita], doravante aqui designada simplesmente
CONTRATADO, têm. entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de
serviço, por, prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos em
geral desenvolvidos pela CONTRATANTE.

-

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1 A CONTRÂTANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessário a re olisço dos serviços
estipulados no item 1.1.
\
2.2

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
C( )TRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantanYnto ou outra modalidade.

) i4:

:(i: (

•) 1yN.1

3.1 Competirá à CONTRATANTE de4iar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.

32 Será de responsabilidade da CO)rRATADA, comunicar previamerite à
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às

prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RE(AM&ÇAO TRABAImSrA

promovida por seis empregados, lauto no que se refere à deksa, quanto em rde
aos ônus decoxentes, n '.n que tais nJ.n...ções venham a mw a~ em
nome da CONTRATANTES inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4 Pica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer i4d.nt ou sinisUo que venha a

ocorrer a si ou a seis on'oe, bem cno por toda a Degusauça, vilncis e
prevção contra acidentes de trabalho.
3.5

Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano cmiaado por sei

funcionário em pessoas e bóns pertencentes a CONTRATANTR, e asawnitá a
responsabilidade c,dusiva por acidentes compwmetiendo-se a colocar a última a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.

:i'(*Jp :7i

4.1

A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 2.000,01) (diii cI nir t c*), a
título de honorários mensais, vmcendos no dia 05 de cada mês, devendo a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RP.O— BPA com a data
do vencimento, que será pago atr4và de depósito em conta bancária de tíniIai4dad
da CONTRATADA.

5— PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1

Opresente instrumento terá duração de 99 (NOVENTA DL4S), iniciando-se a
da assinatura do presente contrato (Oi/OR/2014 rt29/1O/2014).

5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o
os seus fins e direitos.

5.3

m esmo estará
75

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a
MonICnto, 1 independentmte de multas, indenizações ou qualquer cl&uaula\
desde que se faça mediante prévia comt1n ação por escrito a outra parte,
prazo rnnimp de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplmnto contratual ou da
supervemência de concordata ou falênci a
de qualquer das partes cotrespondndo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial
extrajudicial conv hdando uma das seguintes hipóteses:

OU

5.5.1 A CONTRATADA
tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada

sua autorização de funcionmt.nto;
53.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;.

6— DISPOSIÇÕES GERAIS

:
\

6.1 Toda e qualquer alteração aos tensos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas vIidas e
ba'stantes para a efetiva modificação dos tos e condições ora estipnldas.

6.2

Todo . .e

qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anukda por escrito da
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

6

7— FORO DE ELEIçLØ

7.1

Paz dizimj quaisquer controj
elegemo FORO DA

competente

oúundas do presente lua meto
as
COMARCA DE SAo P
AULO - EsTA() DE
SÃO PAULO, c

o

Para didinir todas e quaisquer dúvidas oriundasdes te

com «clusio de qualquer outro, por mais privi1cgj
E, Porestarem assim justos e conuabukM,firmam
opres
igual teor, na presença de 2
(d,iat) testem

instru/
que seja.
76

Instrumento, duas

Sio Paulo, O1 Agosto da
t

.

PARTIDO FRABALI4A NACIONAL CLAUDIA Dl
S LXSBO

Nome:
RG

Nome: C)L&cu4., 'cLi
RG

7

)é ali

cLio'
.

Partido Trabalhista Nacional

3ci 1 11 Ir] 01 ri 04091

S
AS

ÇOS
ESSO Â
1T1CA,

r
IR,',V
—'E

S

P\^jL

4/4

R

1

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
1193-2
Agência
Conta corrente
21810-3
PARTIDO TRAB NACIONAL
Creditado
BANCO BRADESCO S.A.
Banco
237
AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-URB SP
Agência (sem DV)
2776
Conta corrente (com DV) 9636
489.078.808-59
CPF
Nome favorecido
SONIA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HENRIQU
Finalidade
CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento
112.807
Valor
3.000,00
Data transferência
28/11/2014
- CPFICNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

970E1 E4AD61 08FB5
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2811112014 12:33:00
2811112014 12:38:11

CONTRATO PARTICULAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA POLÍTICA E JURÍDICA
Pelo presente instrumento

PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO

DETERMINADO, de

um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com
sede administrativa à Rua Jacofer, n o 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/0001-69;/i
neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU,
casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 1 83.729.888-2"
,(,
mesmo domicilio comercial doravante aqui designado simplesmente CONTRAT
de outro lado, Sra. SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQU
brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF sob n o 489.078.808-59 e inscrita na
OAB/SP sob n° 51.670, residente e domiciliada à Av. Dep: EmÍlio Carlos n° 1009, apto 73,
bairro do Limão, Município de São Paulo - Estado de São Paulo, denominado
simplesmente CONTRATADO, nos termo que se seguem:

1. OBJETIVO
1.1. O presente contrato tem por finalidade, Assessoria Política - Administrativa e
Jurídica para junto a Comissão Executiva Nacional na rotina da lida partidária em
âmbitos nacionais e afins, especialmente para controle, execução e gerenciamento
dos sistemas de filiação, geração de nominatas e candidaturas, todos do colendo
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, bem como para o trabalho intelectual na
elaboração de requerimentos, oficios, cartas propostas, resposta de e-maus, suporte
jurídico em assistência a correligionários e órgãos partidários as
acompanhamento e fiscalização de metas acordadas com as Comissões
cobrança de contribuições estatutárias e tais, tendo tudo por fiel e valorc
completude.

e

2. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1. O CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessários a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.
2.2. Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pel3
CONTRATADA
na execução dos
serviços
estipulados,
reembolso/prestação de contas, com solicitação prévia por escrito,
ou outra modalidade.

3. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS 1ARTES
3.1. Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.
3.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente à
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às
prestações de serviço.
3.1 Os serviços serão realizados diariamente, de acordo com suas atividades.

4. DA REMUNERAÇÃO
4.1. A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância anual de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil
reais), a título de honorários, a ser dividido em prestações mensais, a serem pagas
até o décimo dia de cada mês ou em data de combinação que melhor aprouver ao
Contratante, no importe de valor que for, por autonomia da vontade, repassado
pela Contratante segundo suas razoáveis possibilidades e condições contábeis,
iniciando-se o primeiro pagamento' 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do
presente Contrato, convergido pelas partes acima mencionadas e consagra
assinaturas abaixo postas, devendo a CONTRATADA emitir o respectivo
comprovante de pagamento com a data do adimplemento, que será pago
de cheque nominal de titularidade do CONTRATADO.

r

S. PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1. O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se a
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.
5.2. Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos

os seus fins e direitos.
5.3. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, ajFuqu1
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer c1áus.la eiW
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte\
prazo mínimo de 4 (quatrv) dias de antecedência.
5.4. As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer,
5.5. Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.5.1.0 CONTRATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo
cancelada sua autorização de funcionamento;
5.5.2.A CONTRATANTE deixar de efetua o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas\\
6.2. Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7. FORO DE ELEIÇÃO
7.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como, o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente ins
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

JOSÉ MADE ABREU

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME
RG

NOME
RG

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
"C"- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

341
BANCO ITAtJ S.A.
6677
SP/BAIRRO GRAJAU
133966
127.899.348-78
CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA
C REDITO EM CONTA CORRENTE
112.808
2.470,80
2811112014
ADB82761883096

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.

2811112014 12:33:54
28111/2014 12:38:11

2a'11/2014

[bb.com.br]

TED - Transferência Eletrônica Disponível
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem 0V)
Conta corrente (com DV)
CPF

Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CPF/CNPj diferente

1193-2
21810-3

A33A28 1213885582023
2811112014 12:33:53

PARTIDO TRAB NACIONAL

341
BANCO ITAU S.A.
6677
SP/BAIRRO GRAJAU
133966
127.899.348-78
CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA
ÇREOITO EM CONTA CORRENTE
2.47080
28/11/2014

1(

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 294828882.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

-

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIOS
Nome:

CLAUDIA DE PAULA SOARES

Valor dos serviços:

(quatrocentos e se
cem

R$ 470,80

Recebi de Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa
à rua Jacofer n g 615 - bairro do Limão, cidade de São Paulo CEP 02712-070, acima mencionada referente ao adiantamento
dos benefícios para o período de 01 a 3111212014 (22 dias úteis)

São Paulo,

de

de

CLAUDIA DE PAULA SOARES
CPF 127.899348-78

-

Histórico

Dias úteis

VT(R$ 6,001dia)

22

R$

132,00

VR (R$ 15,401dia)

22

R$

338,80

Valor benefício

Banco ltaú
Ag 6677
dc 13396-6

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SER Viços

Nome:

CLAUDIA DE PAULA SOARES LIS

Valor dos reembolsos:

R$ 2.000,00

(dois mi).

Recebi de Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer
n615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente ao pagamento da prestação de serviços
referente ao mês de NOVEMBRO/2014.

São Paulo,

de ________de.

CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA
CPF 127.899.348-78

Banco ltaú
Ag 6677
dc 13396-6

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento
DETERMINADO, de

PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO

um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob no o
01.248.36210001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MA
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF

s4) o

183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui dàcignaÀsimplesmente CONTRATANTE, e, de outro, Sra. CLAUDIA DE PAULA S0ARE.,
LISBOA, brasileira, casada, portadora da CI.RG n° 19.391.663-0 SSP/SP, CPF/MF n°
127.899.348-78, residente e don,iciliada na Rua Gemido Honóno da Silva, n° 260 - CEP
04843-650, Grajú, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente
CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de
serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1.

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos em
geral desenvolvidos pela CONTRATANTE.

2— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1

À CONTRJTANTE se compromete a colocar a disposição da

CONTRATADA,

informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.

2.2

custeio das despesas de transporte,
Serão de responsabilidade da CONTRATANTE O
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
diante reembolso/prestação
CO )TRATÀDA na execução dos serviços estipulados, me
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3—DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1

Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.

3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que
prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALH1S1A
promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4

Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
prevenção contra acidentes de trabalho.

3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu
funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.

\

4— DA REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 2-000,00 (dotr niil tis ao mês), a
título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada inês, devendo a
RPA com a data
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/OU RECiBO do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.

o
,

5— PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1

O presente instrumento terá duração de 90 (NOVENTA DIAS), iniciando-se a partir
da assinatura do presente contrato (01/08/2014 a 29J10J2014h

5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido e
os seus fins e direitos.

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer c1usr
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra pá
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:

5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;
5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6 — DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de \
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

6.2

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da
CONTRATANTE

e será objeto de aditivo contratual.

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ip,/A 1490
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas jias
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Agosto de 201

PARTIDO TRABAL

A NACIONAL

CLAUDIA:

S LISBOA

TESTEMUNHAS:
Nome:

Nome:

RG:

RG:

(l.cu. aA cti Pv1
-o

3EW'?'

281111M14

[bb.com.br]

TED- Transferência Eletrônica Disponível
o.

A33A281213885582019
2811112014 12:32:15

Debitado

Agência
Conta Corrente

1193-2
21810-3

Creditado

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

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO BRADESCO S.A
461
N.SRA.SABA.RAURBSP
1670727
132.949.318-40
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
CREDITO EM CONTA CO
3.00000
2811112014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 294827631
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

1 t !J— i

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
1193-2
Conta corrente
21810-3
1,1
PARTIDO TRAB NACIONAL
[Creditado
Banco
237
BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)
461
N.SRA.SABARA..URBSP
Conta corrente (com DV) 1670727
CPF
132.949.318-40
Nome favorecido
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
rIucIuudue
CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento
112.806
Valor
3.000,00
Data transferência
2811112014
- CPFICNPJ diferente
Autenticação SISBB

48AC4F5B588751

Assinada por

J547495I MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

2811112014 12:32:15
2811112014 12:38:11

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

KATIA CRISTINA NASCIMENTO

Valor dos serviços:

R$

3.000,00

(três mi/ reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de NOVEMBRO/2014.

São Paulo, _de

de

KATIA CRISTINA NASCIMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento PARTICtJLAI DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DRUNADO,

de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede adminis trava à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do ra 0, Cidade de
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ
01.248.362j0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉAS/
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/IF
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui
simplesmente CONTRATANTE,.; de outro, Sra. CLAUDIA DE PAULA

So

iS

LISBOA, bro ileira, casada, portadora da CI.RG n° 19.391.663-0 SSP/SP, CPF/MF n°
127.899.348-78, residente e domiciliada na Rua Geraldo Honório da silva, n° 260 - CEP
04843-650, Gaj4 nesta Capital, doravante aqui designada simpkm.nte
CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de
serriço, por prazo

determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

1— DO OBJETO

1.1. O f)resente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos em
geral desenvolvidos pela CONTRATANTE.

2- DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONftNr se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessário a reoli ação dos serviços
estipulados no item 1.1.

2.2 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
C( )TLtTADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

\M

3— DIEfl'OS E OBflIGàÇÔES DÁS PARTES

3.1

Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro fu
contato com a CONTRATADA.

3.2 Será de responsabilidade da ooNTRn, comunicar
OONAtANE eventuais alterações de horários e/ou dias em que
prestações de=

33 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RBCLAM&ÇIO TRABAIIUSrA
promovida por seus empregados, tantu no que se
defesa, quanto em relço
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reJ-..ç6es venham a aer ajuizadas em
nome da CONTRATANT!, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4 Fica responsabilizada a cowir por qualquer acidenta ou sinistru que venha a
ocorrer a siou a seus 6indonrio5, bem como
com por toda a aenança, vincia e
pevção conta ickfe'itiva de trabalho.
3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano 'w10 por seu
funcionário em pessoas e bens pe:toucentes a CONTRATAN1 e asnwnirú a
responsabilidade exclusiva por acidentes colnpLometeudo-se a colocar a última a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejufzoa eventualmente
compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.

:4'(*Jp :471

4.1 A CONTRATADA receberá da CONT ATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula pri me ra, a importância de R$ 2.000,00 (dciv cil szr a *), a
titulo de honorários mensais, vincendos no cha 05 de cada mês, devendo a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA com a data
do vencimento, que será pago através de depósito em conta bania de titularidade
da CONTRATADA.

5 — PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1

O presente instrumento terá duração de 90 (NOVBWTA DIAS), iniciando-se a partir.
da assinatura do presente contrato (O1/ns/20u 29/iOJz14

5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará resndij
os seus fins e direitos.

5.3

fÁ 96

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a
momento, independ Ltrnene de multas, indenizações ou qualquer cláusula
desde que se faça mediante prévia comuricação por ,
escrito a outra parte, com
prazo mfrimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplam.iito contratual ou da
sucrveniê
de concordata ou fa lência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial convalidand
urna das seguintes hipóteses:
5.5.1 - A CONTRATADA

tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;

5.5.2 - A coN4T
estipuladas;

deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas

6— DISPOSIÇÕES GERAIS

\
6.1 Toda e qualquer altrção aos termos do presente contato deverão ser
objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas vdas e
bótantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

6.2

Todo . .e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratuaL

ter annnda por escrito da

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

Pari dirimir quaisquer controvérsj oriundas do presente ínstrurnnto, es partes
elegexuo FORO DA COMARC4

DE SÃo PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, com o
cOlmPetente para dirimir todas e quaisquer dúvidas onundas deste
com exclusào de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
mm
97
E, por estarem assim justos e contratados, fi
=am o presente instrumento, em
dé
igual teor, na presença de 2 (dzeaj) tat=unha.

São Paulo, 01 de

tode2Ol4

PARTIDO TL&BALHA NACIONAL CLAUDIA

D

5 LISBOA

TiRSTRMI

Nome:
RG:

-a

Nome

jq ali

Paj.s-L

3••O

e

Li

A33V301 306795162008
3011012014 13:15:30

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

-

Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CN pJ diferente
Autenticação SISBB

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
461
N.SRA.SABARA..URBSP
1670727
132.949.31&40
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
.,rçiji 1 tM CONTA CORRENTE
103.006
3.000,00
3011012014

98

27552FF7592374138

Assinada por

J5474951 MAR
CIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
Transação efetuada com SUCeSSO.
Trens Ao efetuada com SUCeSSO por: J4603096 JOSE

MA-5C1 DE ABREU.

30/10/2014 11:33: 48
30/10/2014 13:15:30

3Q'10/i4

L'

1bb.ccmbrJ

:

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
461
N.SR.&SABARURBSP
1670727
132.949.31840
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
CREDITO EM CONTA CORRENTE
300000
3011012014

Transação registrada como pendente por Insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 286374756.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Nome:

KATIA CRISTINA NASCIMENTO

Valor dos serviços:

R$ 3.000,00

(b* mil mais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 0271270, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de OUTUBRO/2014.

São Paulo,

de

de _____

KATIA CRISTINA NASCIMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DETERMINADO,

de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n o 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MAfi*
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF %b o
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui r..Ligua
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, KATIA CRISTINA DO

NASCIMENTO, brasileiro, solteira, portador da CI.RG n° 22.688.963-4 SSP/SP,
CPF/MF ri° 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Esteves, n° 635
Jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital, doravante aqui
designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente
instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas
e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de
gestão aos projetos políticos desenvolvidos pela CONTRATANTE.

2—DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
\
\\\ CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
'\ de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

2.2

3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1

Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.

3.2

Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que
prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
prevenção contra acidentes de trabalho.
3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu
funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a ultima a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.
4— DA REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços

referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 3.000,00 (s mil ivair), a título
de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
\\\
\, CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA com a data

do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titulaxidade
da CONTRATADA.

5— PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1 O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatm) meses,
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrog
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedêi
5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos
os seus fins e direitos.

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:

5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;

5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6—

GERAIS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente -contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por

6.2

CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7— FORO DE ELEIÇÃO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o

7.1

competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

Partido Trmab

Nacional

TESTEMUNHAS
Nome: 51Q.k.u2&h.A.) q4J.2tO

RG:

Nome:
RG:

1a--'

3i4

b.com .brJ

Traiisferêncja entre contas diversas
Debjtado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agencia
Conta corrente
Valor
Data

4725-2
355203-9
8.000,00
Nesta data

-

PARTIDO TRAB NACIONAL

MARCUS V A FERREIRA

Assinada por

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

.1

30/10/2014 09:41:08

3011012014 10:01:08

1
/

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

5)5

01QfZ14

[bb.com.br]

Transferência entre contas correntes

A33G300846175835016
3011012014 09:41:09

Debitado

Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado
yencia

Conta corrente
Valor
Data

-4725-2

355203-9
8.000,00
Nesta data

MARCUS V A FERREIRA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

'.

Pendência número: 286270502.
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA

Valor dos serviços:

R$

8.000,00

(oito mi/ reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de OUTUBRO/2014.

São Paulo,

de

de

MARCUS VINÍCIUS DE ALMÊIDÃ FERREIRA
CPF 030.636.808-00

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/Si', inscrito no CNPJ/MF sob n.2
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portadc
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF N2 030.636.808-00 com endereço à Rua Mano
Landim, n. Q 600 - apto n2 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande,
São Paulo/Si', doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviç
Determinado, com fuicro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sul, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
ernpregatíc!o ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou , atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo i, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorízadoc.
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustadpe/$5
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de servirç
eventuais ressarcimentos devidos.

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.
DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava: A prestação de serviço é :crntratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de,
outubro de 2014.
DÁ RESCISÃO DO CONTRAQ
Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferjdas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATA DC prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a q
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestç
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

(CONTRATANTE)

MARCUS VINÍCIUS

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

FERREIRA (CONTRATADO)

LJ JJ ^¥ v71I.i7i7i

ri
Pelo presente instrumento, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à
Rua Jacofer, n. 9 615, Bairro Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP,
inscrito
no CNPJ/MF sob n. 01.248.36210001.69, doravante referido
como CONTRATANTE; e
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA

FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF N9 030.636.808-00 com endereço à Rua
Manoel1teireo}
Landim, n 600 - apto n2 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande,
MuiicfpiJ
São Paulo/Si), doravante referido como CONTRATADO, ajustam o seguinte:
or
1. As partes acima qualificadas firmaram em 1
k$tUb (k2O3o CONTRA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO no qual ajustaram
termos e condições do serviço.
2. Considerando ter havido interesse recfproco, entre os contratantes, de alterar a
cláusula segunda, a cláusula quarta, a cláusula sétima e a cláusula nona,
passando a prevalecer, sem prejuízo do serviço já realizado e pagamentos já
efetuados, a partir desta data, o seguinte:
2.1. A Cláusula Segunda passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Segunda; O Contratado prestará os seus serviços sem imposição
de horário ou
definição de jornada.»
2.2.A Cláusula Quarta passa a vigorar com a seguinte redação:
Quarta: Caso o CONTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir
imediata e
Prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade."
"Cláusula

2.3. A cláusula Sétima passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o

CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (sete mil
e
quinhentos reais), a serem pagos até 050 dia útil do mês subsequente, até o pagamento
aefetuado em março de 2014, e a quantia mensal de R$ 8.000,00
(oito mil reais), com
pagamento em abril de 2014 até último mês de prestação do serviço,
em outubro de
2014."
2.4. A cláusula Nona passa a vigorar com a seguinte redação:

"Clénsula nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores,
o presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descunipnr qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 10 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito.
especialmente empregatlcio."
3. Elimina-se o Anexo 1 do Contrato de Prestação de Serviços por Praz
ora alterado, desconsiderando o referido anexo, desde a contratação,

efeitos.

4. Fica atualizado o endereço do CONTRATANTE para Avenida Sani
5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001.
S. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação

de Serviços por Prazo Determinado ora alterado.

E. por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 1 9 Aditivo Contratual ao

Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.
São Paulo, 31 de março de 2014

Partido Trabah\sta Nacional (CONTRATANTE)

MARCUS VINICHJS PE ALMEIDA FERREIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

301114

fbbcom.brj

DOC OU TED Eletrônico
Debitado

Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado

Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favoreckto
Número documento
Valor
Data transferência
CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB

PARTIDO TRAB NAClONftj.
DINU tSNAUtbUU S.A.

127
OSASCO-CENTRO
203602
078.051.238-37
ROBISON APARECIDO BIAZOTI
EM CONTA
103.004
1.500,00
3011012014
F57ED22447495BB2

pul

J34(41 MAFUIA PEREIRA CRAVO
J4803096 JOSE MASCI DE ABREU
Transação efetuada com SUCeSSO.

insaçao eTeluaaa com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE

3011012014 10:01

314

'

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G300846175835025
30/10/2014094955

Debitado

Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Dd(IÇU

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

PARTIDO TRAB NACIONAL

--

237
BAN CO BRADESCO S.A.
127
OSA £CO-CENTRO
203602
078.051.238-37
ROBISON APARECIDO BIAZOTI
CREDITO EM CONTA CORREN
1.50000
30/10/2014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 286277977.
usuano: Jb414951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

ROBISON APARECIDO BIAZOTI

Valor dos serviços:

R$

1.500,00

(hum mil e quinhentos
reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de OUTUBRO/2014.

São Paulo,

ROB

de

de

BIAZOTI
.238-37

Bradesco
Agência 0127-9

dc 0020360-2

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 2 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob •g
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
ROBISON APARECIDO BIAZOTI, brasileiro, autônomo, portador do RG. n.9 15.7r
SSP/SP e do CPF N 078.051.238-37 com endereço à Rua Arminda Beranger,
Bairro Pestana, Município de Osasco/SP, doravante referido como CONTRATADOFll/
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mj4nt
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de Osasco/SP, prestado de forma autônoma pelo
CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo empregatício ou
subordinação.

Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, paratanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.

Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.

Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o
descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou so fortuito de força
maior.

i),II[!7IO *1 'I'T.['Ri U
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados.
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo a:
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de
eventuais ressarcimentos devidos.

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 1.500,00 (HUM MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 5 0 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outuLo .e 2014, perfazendo um total de R$ 19.500,00
(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.
Iii J 'V{IJ 7;ijr.JJ*Vjí
Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.
!J.L) f$ 'i'Ias(.Ji y4!fe
Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando os :onfigurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.
iI'(?J 01 (s[i) *Id
Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se

expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

L'I4181.iiJ
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a qualquer,
outro, por mais privilegiado que seja.
/
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Pres
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença
testemunhas.

São Paulo, 01 dçOutubro de 2013

Partido Trabalhista NJona] (CONTRATANTE)

ROBISON

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

[TRATADO)

W10014

[bb.ccm.br]

DOCou TED Eletrônico
Debftado
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

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

33
BANCO SANTAN DER BANESPA S.A,
2075
SAO CAETANO DO SUL - SP
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
CREDITO EM CONTA
103.003
5.000,00
30/10/2014
139E0E661354087E67

por

J5474951 MARCIA PEREIRÃCkÃ
.14603096 JOSE MASCI DE ABREU
Transação efetuada com sucesso.
-ansação efetuada com sucesso por: J4603096

MASCI DE ABREU.

3011012014 09:44
3011012014 10:01:08

310'2014

(bb.com .brj

TED - Transferência Eletrônica Disponível
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado

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

A334
3011012014 09:43:43

PARTIDO TRAB NACIONAL

ii
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
2075
SAO CAETANO DO SUL - SP
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE
5.000,00
30/10/2014

Transação registrada como pendente por Insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 286272673.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

,el)Ç

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS

Valor dos serviços:

1

R$

5.000,00

(cinco mi/reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de OUTUBRO/2014.

São Paulo,

de

DOI2ORES Nlb(

de

OLMOS

CPF 052.300.948-85

Banco Santander
Ag 2075
C/C 01000382-0

COL1TR&TO Dl! PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ORALXSTXCOS
Pelo presente instrumento particular de COTIATO Dl!
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .JORÍ*ALKSTXCOS, celebram,
na qualidade de contratante PARTIDO TRABALHISTA
fiIACIOAL PT, com sede em Brasília, na SRTVS
Torre 1, Edifício Assis Chateaubriand - Asa Sul - Brí
DF e sede administrativa de São Paulo, na avenida
Amaro, 5828 - Santo Amaro, neste ato representado f4r
seu Presidente Nacional, José Masci de Abreu, brasileFdZ
casado, empresário, com endereço comercial à rua Jacoi',
615, bairro do Limão, São Paulo, SP, e contratada: MARIA
DOLORES MICOLAS OLMOS,, brasileira, casada, jornalista,
RG/SSPSP no 7.560.416-4,. CPF/MF n o 052300948-85,
com registro profissional de jornalista (MTB) devidamente
assentado .sob o n°: 16582, domiciliada e residente a rua
Santo André, 17, bairro Boa Vista, São Caetano do Sul CEP
- 09572-000 , ajustam contrato de prestação de serviços
jornalísticos, de acordo com as cláusulas abaixo dispostas:
Cláusula la: A contratada prestará serviços, na atividade de
redação, condensação, titulação, correção, coordenação de
matéria a ser publicada, entrevista, e reportagem, coleta de
notícias e seu preparo para divulgação, coleta de notícias e
compreendendo, ademais:
1.1. Participação em reuniões de pauta;
1.2. Seleção e aconselhamento a respeito de assuntos
a serem divulgados e publicados;
1.3.Redação do material jornalístico decorrente da
Realização de entrevistas e reportagens;
1.4. Acompanhamento gráfico das publicações da
CO NTRATAN

1.5. Cobertura de eventos e divulgação, sempre que
autorizado pela CONTRATANTE, junto à imprensa.

Cláusula 2a: Para desenvolvimento de tal atividadea///
contratada não está submetida a controle de horário (7)
habitualidade da prestação de serviços, sujeita apen
encaminhamento das matérias solicitadas e da prençá53
nas reuniões ou eventos, quando previariienteagendaa/
Cláusula 38: A remuneração pela prestação de serviço
CONTRATADA será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
vencimento no primeiro dia útil de cada mês, com termo
inicial de adimplemento, decorrido 30 (trinta) dias da
assinatura deste instrumento.

•

Cláusula 4a: O presente contrato tem vigência de 08 (oito)
meses a contar desta subscrição, podendo ser prorrogado
por igual período ou rescindido a qualquer momento, por
qualquer das partes, mediante manifestação escrita com
antecedência de 30 (trinta) dias.
Cláusula 5a: As partes elegem o Foro da Comarca de São
Paulo para dirimir quaisquer dúvidas acerca do presente
contrato.
Cláusula 6a: Assim, por estarem de comum acordo, as
partes firmam a presente em três vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

E, por estarem firmados
São Paulo, 01 de março de 2014

Contratante:
1
1

PARTIDO TRAB ISTA NACIONAL - PTN
José Masci de A

- Presidente Nacional

DOL'ORES NICOLAS OLMOS
MTB: 16582

TESTEMUNHA(1)
CPF:

/íESTErUNHA(2)

30/10,2014

[bb.cOni.br]

A33G300927272825018
3011012014 10:01:08

DOC ou ED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
•
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB

1193-2
21810-3

=

PARTIDO TRAB NACIONPj..

341
BANCO ITAU SÃ
6677
SP/BAIRRO GRAJAU
133966
127.899348-78
CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA
- - --i(Wj (O EM CONTA CORRENTE
103.001
2.399,00

1i1'if*L sJpí

3011012014

3968D92091 E82C27

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
nsaçâo efetuada com sucesso.

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

30110/2014 09:26:25
3011012014 10:01:08

SEJCI

30I1Ul14

Ebb.com .brl

-

TED - Transferência Eletrônica Disponível
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
rinauoaae
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL.

341
BANCO ITAU S.A.
6677
SP/BAIRRO GRAJAU
133966
127.899.348-78
CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA
CREDITO EM
2.39900
3011012014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 286259342.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

A33G300846175835006
3011012014 09:26:25

Nome:

CLAUDIA DE PAULA SOARES

Valor dos serviços:

Recebi de Partido Tra

R$ 399,00

(zentosenoven,ae

balhista Nacional, com sede administrativa localizada

à rua Jacofer n g 615 - bairro do Limão, cidade de São Paulo - SP,
CEP 02712-070, acima mencionada referente ao adiantamento
dos benefícios para o período de 01 a 3011112014 (19 dias úteis).

São Paulo,

de

de.

eu
-

CLAUDIA DE PAU LA SOARES
CPF 127.899.348-78

Histórico

Dias úteis

Valor benelTc4o

VT (R$ 6,00/dia)

19

R$

114,00

VR (R$ 15,001dj)

19

R$

285,00

,gancoitaú
Ag 6677
C/C 13396-6

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

CLAUDIA DE PAULA SOARES

Valor dos reembolsos: R$ 2.000,00

(dois mil reais)

Recebi de Partido Tr
abalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer
n615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente ao pagamento da prestação de serviços
referente ao mês de OUTUBRO/2014.

São Paulo, de, _______ ____

CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA
CPF 127.899.348..78

Ra-nco ItaÚ
Ag 6677

dc 13396-6

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DETERMINADO, de

um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob
01.248.36210001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ

29

ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sl o

183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial, doravante aqui de d
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, Sra. CLAUDIA DE PAULA SOA S
LISBOA, brasileira, casada, portadora da CI.RG n° 19.391.663-0 SSP/SP, CPF/MF no

127.899.348-78, residente e domiciliada na Rua Geraldo Honório da Silva, n° 260 - CEP
04843-650, Grajai'i, nesta Capita], doravante aqui designada simplesmente
CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de

serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1.

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos em
geral desenvolvidos pela CONTRATANTE.

2—DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1

A CONTRÁTANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços \"
estipulados no item 1.1.

2.2

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalide.

3—DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PRTES

3.1

Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.

-

3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que
prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA por qualquer RECLAMAÇÃO TRABAUIISI'A
promovida por seus empregados, tanto no que se refcre à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigiláucia e
pftvcnçâo contra acidentes de trabalho.

3.5 Fica a CONTRATADA responsável por todo e qualquer dano causado por seu
funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumirá a
responsabilidarle exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a (.iltima a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.

4—DA RMUNERAÇO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 2.000,00 (iM i mil iviar ao wb), a
título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA com a data
do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.

o

-

5— PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1

O presente instrumento terá duração de W) (NOVENTA DIAS), iniciando-se a partir
da assinatura do presente contrato 01108/2014 a 29110/2014).

5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em tod
s*p10
os seus fins e direitos.

5.3

.0 presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula ea)/
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, m
prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;
5.5.2 - A CONTRÀT»JTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6— DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas v1idas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.:

6.2

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da
CONTRATM.rrE e será objeto de aditivo contratual.

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

Pari dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas onundas deste instrumento com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firm arn o presente instrumento, em
igual teor, na presença de 2 (eivar) testemunhas.

São Paulo, 01 de Agosto de 201

PARTIDO TRABAL

A NACIONAL

CLAUDIA

:s LISBOA

TESTEMUNHAS:
Nome:

RG:

Nome:

RG:

cL

PaeLi 3bÂY?'

[bb.com.br]

DOC ou TED Eletrônico
Debftado
Agência
Conta corrente
'Creditado
Banco
Agêhcia (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
FInalIdade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO SÃ
2776
AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-URB SP
9636
489.078.808-59
SOMA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HENRIOU
CREDITO EM CONTA
103.005
3.000,00
30/10/2014
8076C60D5DE1218163
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

3011012014 093448
3011012014 10:01:08

[t.com.br]

30112014

TED - Transferência Ele trônica Disponível

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado

Banco
Agência (sem DA
Conta corrente (com DA
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CPFICNPJ diferente

A331

0

PARTIDO TRÃB NACIONAL.

BANCO BRADESCO S.A.
237
AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-URB SP
2776
9636
489.078.808-59
SONIA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HENRIQU
CREDITO EM CONTA CORRENTE
3.000,00
30110/2014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas
pendência número: 286279535.
Usuário: J5474951 MARCIA PE

111

'

r-

-

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE

Valor dos serviços:

R$

3.000,00

(três mil reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de OUTUBRO/2014.

São Paulo,

d de 1

de

SONIAJAR IA ARRUD RODRIGUES HENRIQUE

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA POLÍTICA E JURíDICA
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DETERMINADO,

de um lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com

sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo
Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/00069;
neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, l'7
casado, empresario, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-2V.
co
mesmo domicilio comercial doravante aqui designado simplesmente CONTRAT
,e
de outro lado, Sra. SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENR E,
brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF sob n° 489.078.808-59 e inscrita na
OAB/SP sob n° 51.670, residente e domiciliada à Av. Dep. Emílio Carlos n° 1009, apto 73,
bairro do Limão, Município de São Paulo - Estado de São Paulo, denominado
simplesmente CONTRATADO, nos termo que se seguem:

1. OBJETIVO
1.1. O presente contrato tem por finalidade, Assessoria Política - Administrativa e
Jurídica para junto a Comissão Executiva Nacional na rotina da lida partidária em
âmbitos nacionais e afins, especialmente para controle, execução e gerenciamento
dos sistemas de filiação, geração de nominatas e candidaturas, todos do colendo
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, .bem como para o trabalho intelectual na
elaboração de requerimentos, ofícios, cartas propostas, resposta de e-mai'
jurídico em assistência a correligionários e órgãos partidários as
acompanhamento e fiscalização de metas acordadas com as Comissões
cobrança de contribuições estatutárias e tais, tendo tudo por fiel e valorc
completude.

2. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1. O CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessários a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.
2.2. Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, i
CONTRATADA na execução dos serviços estipulados
reembolso/prestação de contas, com solicitação prévia por escrito,
ou outra modalidade.

3. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS J'ARTES
3.1. Competirá à CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser
contato com a CONTRATADA.
3.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente à
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que se realizarão às
prestações de serviço.
3.3. Os serviços serão realizados diariamente, de acordo com suas atividades.

4. DA REMUNERAÇÃO
4.1. A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância anual de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil
reais), a titulo de honorários, a ser dividido em prestações mensais, a serem pagas
até o décimo dia de cada mês ou em data de combinação que melhor aprouver ao
Contratante, no importe de valor que for, por autonomia da vontade, repassado
pela Contratante segundo suas razoáveis possibilidades e condições contábeis,
iniciando-se o primeiro pagamento' 30 (trinta) dias após o ato da assinatura do
presente Contrato, convergido pelas partes acima mencionadas e consagra
assinaturas abaixo postas, devendo a CONTRATADA emitir o respectivo
comprovante de pagamento com a data do adimplemento, que será pago
de cheque nominal de titularidade do CONTRATADO.

S. PRAZOS DE VIGÊNCIA
5.1. O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se a
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

5.2. Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todo7
os seus fins e direitos.
/
5.3. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, au
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusj
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte,
prazo mínimo de 4 (quatro) dias de antecedência.
5.4. As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5. Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.5.1.0 CONTRATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo
cancelada sua autorização de funcionamento;
5.5.2.A CONTRATANTE deixar de efetua o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipu1adaS
6.2. Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por esc
CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratual.

7. FORO DE ELEIÇÃO
7.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como, o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente ins
igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

JOSÉ MA IDE ABREU
/
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME
RG

NOME
RG

1

Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
510072322-6
5.00000
Nesta data

REGIANE APARECIDA ZERETZI(

por

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

3111012014 14:31:49
3111012014 14:35:24

31/102014

[bb.com .brj
A33G31 1354820984007
31110I20i4.i4.4

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
72322-3
5.000,00
Nesta data

PARTIDO TRAB NACIONPj.

REGIANE APARECIDA ZERETZK

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 286869008.
IVIPN(.Ik I'FElRAcRfiVO

.-.

-

Nome:

REGIANE APARECIDA ZERETZIÇ'

Valor dos serviços:

R$ 5.000,00

(dnconWka,)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão,
cidade de São Paulo, CEP 02712 ..
070, a importância
a
cima mencionada referente à prestação de serviços de OUTUBRO/2014.

São Paulo,

de

__de_-.

4;iz
REGIAIIE APARECIDA ZERETZKY
CPF 390.196.34&01

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01.248.362/0001-69, doravante referido corno CONTRATANTE: e
REGIANE APARECIDA ZERETSKY, brasileira, autônoma, portadora do RG. n. Q 24.:
SSP/SP e do CPI ? NLO 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera,
apto n g 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São
doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços i
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

Cláusula Primeira: Ê objeto dopresente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sudoeste, prestado de
forma autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto,o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem Imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e i ndissociável deste contrato.

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e Imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimento comprovaclamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais
Informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviç
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizadusj
1

Ih /A/4

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajusta
el'7.
partes a remuneração devida ao CONT?.Aj.Do em face de sua prestação de servçnP&
eventuais ressarcimentos devidos.

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfzendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.
.

^\
4
Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vinculo ou direito,
especialmente empregatfcio.

Cláusula Décima: É

livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

4

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTFAT. .NTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciand
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na pres
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trabbista Nacionál (CONTRATANTE)

REGIANE APARECIDA ZERETZKY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

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
- CPFICNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

341
BANCO ITAU S.A.
37
S PAULO SANTA IFIGENIA
607850
213.712.358-48
RICARDO FABRIZIO PACHECO DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
103.101
8.000,00
31/10/2014
81 F21 B83BB56F762
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603098 JOSÉ MASCI DE ABREU

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

3111012014 14:34:17
3111012014 14:35:24

• 31/1t014

L

-

- ,
•,
•--••.

Debitado
Agência
Conta corrente

bb.com.br]

TED - Transferência Eletrônica Disponivel

1193-2
21810-3

A3aG31 1354820984009
31I1f2014 14:34:7

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado

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

341
BANCO ITAU S.A.
37
S PAULO SANTA IFIGENIA
607850
213.712.358-48
RICARDO FABRIZIO PACHECO DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
8.00000
3111012014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 286870959.
MARCIA PEREIRA CRAVO.

tq=A 19131Ç

R1Ç.Jrfr4=OÁÁ
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

Valor dos serviços:

RICARDO FABRIZ1O DE OLIVEIRA

R$ 8.000,00

( mil ,ea,$)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de OUTUBRO/2014.

São Paulo,

de

de.____

(4 C4e7&

FABRÍZIO DE OLIVEIRA

o
CPF 213.712.358-48

J

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL. M, com endereço à Rua lacofer, n 615, Bairro
Jardim Pereira Lelt/Lim o, Município de São Paulo/SP, inscrito no CN PJ/MF sob n.2
01.248.36210001-69, doravante refendo como CONTRATANTE; e
RICARDO FABRZIO DE OLIVEIRA, brasileiro, autônomo, portador do RG. n. 2 22.937.7579
2 1282 -j
SSP/SP e do CPF N G 213.712.35848 coxa endereço à Rua Haddock Lobo, n.
n9 61, Bairro Jardins, Município de São Paulo/SP, doravante referido
CONTRATADO,
1

4

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Pra
Determinado, com Mero nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, niedian
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Central, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTES sem vínculo
empregatíclo ou subordinação.
Parágrafó único: O CONTRATADO concõrda em' exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
Inclusive subcontratar, sempre que necssada. bastando, para tanto, o CONTRATANTE, OU
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma pré- 9\
wt
estabelecido no Anexo 1, parte Integrante e indissociável deste contrato.

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as régras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e Imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é faculPdo ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem 4'.zakquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprlmento coniprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

Cláusula Quinta: 0 CONTRATANTE. obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados..

.%7
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado/
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviçoie 01 7 '5 O
eventuais ressarcimentos devidos.
•1E 1 LJ
O

Cláusula Séthna: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 5.000,00 (CINCO MIL
REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o 1itlmQ mês de prestação
do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO
MIL REAIS), por 13 meses de trabalho.
DO PRAZOJALPRESTAÇLODESERVIÇOS
Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014-

das hipóteses de resdsãosúprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
Presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre Iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de Indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
Prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.
Cláusula Nona: Além

serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
contrato; as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a
outro, por mais privilegiado que seja.

I

1

E, por estarem justas e acordadas, as parte assinam o presente Contrato de Pr4sta
Serviços por Prazo Determinado, em dt's vas de igual teor e forma, na presença aepua1s
testemunhas.
/
São Paulo, 01 de Outubro de 2013

PartidcrrabaIhista Nacional (CONTRATANTE)

R1cA

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

iODE OLIVEIRA (CONTRATADO)

03/12/14

[bb.com.br]

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/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2936
CARIJOS
88028
311.401.478-03
REGINALDO RODRIGO DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
120.302
4.000,00
0311212014

4

-

moa

13E22E205C25130C8
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.

72 1

0311212014 14:&4.
0311212014 14:27:29
--

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

https:llaapj.bb.com.br/aapj/hom e. bb?tokenSessao= l70b5aa086e549b9221af68b39f4e8fa

AI

012/2O14

[bb.com.br]

-

A33K031410004729012
0311212014 14:23:13

TEU- 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

PARTIDO TRAB NACIONAL

104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2936
CARIJOS
88028
311.401.478-03
REGINALDO RODRIGO DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
4.000,00
0311212014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 298140727.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

hsJ/a.bb.com.bç/aapj/noticiabb?tokenSessao=14beOfd67djb63os33552aaecae2f g&cMM pni iq =f17R A19A RIS

$i,4fl
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

Valor dos serviços:

REGINALDO RODRIGO DE OLIVEIRA

R$ 4.000,00

(quatro mi/reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de NOVEMBRO/2014.

São Paulo, _de

de ____

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL do ESTADO DE SÃO PAULO - PTN/SP, com endereço
à Avenida Santo Amaro, n. 5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001, São
Paulo/SI', inscrito no CNPJ/MF sob n. 2 01.248.362/0001-69, doravante referido como
CONTRATANTE; e
REGINALDO RODRIGO DE OLIVEIRA, brasileiro, assessor político, portad
34.955.876 SSP/SP e do CPF N 2 311.401.478-03 com endereço à Rua Padre
n. 2 168 - Bairro Jardim Ana Maria, Município de Santo Andre/SP, doravante
CONTRATADO,

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de ASSESSORIA

POLÍTICA, nela incluídas as atividades correlatas indispensáveis e as extravagantes
necessárias para se alcançar a qualidade da melhor prática do mercado, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, em caráter
temporário, sem vínculo empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade em razão do encerramento.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja

apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e

prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, desde que seja
comunicado o CONTRATADO com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, por qualquer
meio idôneo.

Cláusula Quinta: O CONTRArANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiaS'<
informações necessárias para, que o CONTRATADO possa bem exercer
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autoriadod. 55

seusI,

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajusta o

partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviços
eventuais ressarcimentos devidos.

Cláusula Sétima: Feia prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO à quantia mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente ã assinatura deste CONTRATO e
na mesma data do meses subsequentes, até o encerramento deste CONTRATO.

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
90 (noventa) dias, podendo, a critério das PARTES, ser prorrogado, uma única vez, por
igual período.

Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o

presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vinculo ou direito,
especialmente empregatício.

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que

fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
Outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

IiJ1
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciand
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na pres
testemunhas.

São Paulo, 06 de Outubro de 2014

PARTIDO P4ALHISTA NACIONAL DE SÃO PAULO - PTN/SP (CONTRATANTE)

DE OLIVEIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

LJ

A33T051 718837689008
0511212014 17:25:31

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta
corrente
1
Creditado
'Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

33
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
2075
SAO CAETANO DO SUL - SP
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
CREDITO EM CONTA CORRENTE
120.801
5.000,00
08/1 212014

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se,de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de
Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque
depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível ás 17h (horário
de Brasilia).
Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

05/1212014 17:22:38
0511212014 17:25:31

05112/214

[bb.corn.br]

TD - Transferência Eletrônica Disponível

A33H051 714829347007
0511212014 17:22:36

Debitado
Conta corrente
Creditado

21810-3

DdFGU

BANCO SANTANDER BANESPÃj
2075
SAO CAETANO DO SUL - SP
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
UUllO EM CONTA CO
5.000.00
08/12/2014

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

PARTIDO TRAB NACIONAL
-

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 297147390.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

4,4

05(12/2014
-'

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

1193-2
21810-3

A33H051 714829347007
051 1212014 17:22:36

PARTIDO T RAB NACIONAL

33
BANCO SANTAN DER BANESPA SÃ.
2075
SÃO CAETANO DO SUL - SP
10003820
052.300.948-85
MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
5.000.00
08112/2014

9
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 297147390.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

1?i

io

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:
Valor dos serviços:

MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS
R$ 5.000,00

(cinco mi/reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importân
acima mencionada referente à prestação de serviços de NOVEMBRO/2014.

São Paulo,

cj

_de

)RES NCOLAS OLMOS
030.636.808-00

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS JORNALISTICOS

CONTRATANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIO
PTN, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 01.248.362.0001-69, com sede á SRTVS n° 701 Torre 01 - Sala 422 - Edifício Assis Chateaubriand - Asa Sul, Brasília DF, neste ato representado por seu Presidente Nacional e representante
legal, Sr. JOSE MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário,
portador do RG/SSPSP n° 26.486.052 e CPF/MF n° 183.729.888-20 com
domicilio á Rua Jacofer n° 615 - Bairro do Limão - Cidade de São Paulo
/ Estado de São Paulo.

CONTRATADA: MARIA DOLORES NICOLAS OLMAS, brasileira,
casada, jornalista, RG/S5 p Sp n° 7.560.416-4 e CPF/MF n° 05230094885, com registro profissional de jornalista (MTB) devidamente assentado
sob o n°: 16582, residente e domiciliada á rua Santo André n° 17, bairro
Bola Vista, São Caetano do Sul.
Pelo presente instrumento particular, as partes CONTRATANTES acima
qualificadas, em atenção ao contrato de prestação de serviços jornalísticos
firmado em 01 de março de 2014, resolvem aditar o Contrato de Prestação
de Serviços anteriormente firmado, ante as seguintes cláusulas e
condições:

Cláusula Primeira - A CONTRATANTE prorroga por mais 8 (oito) meses
a vigência do contrato e estabelece que salvo aviso prévio de rescisão, as
renovações posteriores serão automáticas, por períodos iguais e sucessos
e 8 (oito) a 8 (oito) meses.

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02 vias
de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

\..
CONTRATANTE: PARTI O TRABALHISTA
PTN -

- )
CONTRÍADA : MARIK6OLORES"NICOLAS OLMAS

Testemunha 01'' "T

Testemunha 02:

7J v-t'U-

1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE svxços

3ORALISTXCOS
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DI! ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORFALXSTICOS, celebrar9t(
na qualidade de contratante PARTIDO TRAIALI1XS1A
NACIONAL - PT, com sede em Brasília, na SRTVS1i
Torre 1, Edifício Assis Chateaubriand - Asa Sul - Br4flia,f
DF e •sede administrativa de São Paulo, na avenida nt
Amaro, 5828 - Santo Amaro, neste ato representado or
seu Presidente Nacional, José Masci de Abreu, brasileiko,
casado, empresário, com endereço comercial à rua Jacofeb
615, bairro do Limão, São Paulo, SP , e contratada: MARIA
DOLORES ÍICOLAS OLMOS,, brasileira, casada, jornalista,
RG/SSPSP n o 7.560.416-4, CPF/MF n° 052300948-85,
com registro profissional de jornalista (MTB) devidamente
assentado sob o n°: 16582, domiciliada e residente a rua
Santo André, 17, bairro Boa Vista, São Caetano do Sul CEP
- 09572-000 , ajustam contrato de prestação de serviços
jornalísticos, de acordo com as cláusulas abaixo dispostas:
Cláusula la: A contratada prestará serviços, na atividade de

redação, condensação, titulação, correção, coordenação de
matéria a ser publicada, entrevista, e reportagem, coleta de
notícias e seu preparo para divulgação, coleta de notícias e
compreendendo, ademais:
1.1. Participação em reuniões de pauta;
1.2. Seleção e aconselhamento a respeito de assuntos
a serem divulgados e publicados;
1.3Redação do material jornalístico decorrente da
Realização de entrevistas e reportagens;
1.4. Acompanhamento gráfico das publicações da
CONTRATA E;

1.5. Cobertura de eventos e divulgação, sempre que
autorizado pela CONTRATANTE, junto à imprensa.
Cláusula 2a: Para desenvolvimento de tal atividade a
contratada não está submetida a controle de horário e
habitualidade da prestação de serviços ,, sujeita apen
encaminhamento das matérias solicitadas e da pres
nas reuniões ou eventos, quando previamente agenda
Mas.
Cláusula 3a: A remuneração pela prestação de serviços á
CONTRATADA será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
vencimento no primeiro dia útil de cada mês, com termo
inicial de adimplemento, decorrido 30 (trinta) dias da
assinatura deste instrumento.
Cláusula 4a:

O presente contrato tem vigência de 08 (oito)
meses a contar desta subscrição, podendo ser prorrogado
por igual período ou rescindido a qualquer momento, por
qualquer das partes, mediante manifestação escrita com
antecedência de 30 (trinta) dias.
Cláusula 5a: As partes elegem o Foro da Comarca de São
Paulo para dirimir quaisquer dúvidas acerca do presente
contrato.
Cláusula 6a: Assim, por estarem de comum acordo, as
partes firmam a presente em três vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

E, por estarem firmados
São Paulo, 01 de março de 2014

Contratante:
PARTIDO TRABA*IISTA NACIONAL - PTN
José Masci de Ab

- Presidente Nacional

Co
-)- •).
DOI 'ORES NICOLAS OLMOS
MTB: 16582

TESTEMUNHA(1)
CPF:

[bb.corn.br]
-A33A151150781211008
15112/2014 11:54:24

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Conta corrente

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

Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB

21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
6625
RUA ITAJUBA URB CARAPICUíBA
17477
337.129.408-07
FRANZ FELIPE DA LUZ
CREDITO EM CONTA CORRENTE
121.501
5.000,00
1511212014

Iee

81 1A95CE91F472,&Â
J4(41 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
J403096 JOSE MASCI DE ABREU.

eM;

/
1511212014 11:53:42
1511212014 11:54:24

1

112I2014

[bb.cni.brJ
TEO - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado

1193-2
21810-3

A33H151 145768392007
15112/2014 11:53:42

PARTIDO TRAB NACIONAL

.BANCO BRADESCO S.A.
6625
RUA ITAJUBA URB CARAPICUIBA
17477
337.129.408-07
FRANZ FELIPE DA LUZ
O EM CONTA CORRENTE
5.00000
1511212014

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 299644153.
•

rr'frÇJj ,rÇ/VU.

S&Jrivn

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

FRANZ FELIPE DA LUZ

Valor dos serviços:

R$

5.000,00

(cinco mi/ reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de NOVEMBRO/2014.

São Paulo,

de

FELIPE DA
CPF 337.129.408-07

de

iiïsj

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL do ESTADO DE SÃO PAULO - FTN/SP, com endereçØ
Avenida Santo Amaro, n. 5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-OOl5Aão

aulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n. 01.248.362/0001-69, doravante referidcomoP
CONTRATANTE; e
/
FRANZ FELIPE DA LUZ, brasileiro, assessor de imprensa, portador do RG. n. Q 47
SSP/SP e do CPF N 2 337.129.408-07 com endereço à Rua Walderez Feres Xavef Gi91
29. - Bairro Parque Jandaia, Município de Carapicuíba/SP, doravante refrldoJ
CONTRATADO,
1 1
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviçojpl Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante as
seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

!I!I'Jii 1IIiI[I1MiI
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de ASSESSORIA
DE IMPRENSA, nela incluídas as atividades correlatas indispensáveis e as extravagantes
necessárias para se alcançar a qualidade da melhor prática do mercado, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, em caráter
temporário, sem vínculo empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada.

Cláusula Terceira O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade em razão do encerramento.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e

prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, desde que seja
comunicado o CONTRATADO com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, por qualquer
meio idôneo.

311M

- Mi

Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil mariais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus
e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizadokJ
/
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustadrei tes
a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviços e os eve/ituais
ressarcimentos devidos.
pjJ1

I

1iIi.1

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente à assinatura deste CONTRATO e na
mesma data do meses subsequentes, até o encerramento deste CONTRATO.
DO PRAZO DA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de 90
(noventa) dias, podendo, a critério das PARTES, ser prorrogado, uma única vez, por igual
período.

Q1 19 11 iM1.Ji,j11
Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido' caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que

fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

p-pI,J1I1 is
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas

contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prstaç de
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presençkJe duas
testemunhas.

São Paulo, 06 de Outubro de 2014

PARTIDO T ' ALH1STA NACIONAL DE SÃO PAULO - PTN/SP (CONTRATANTE)

FRANZ FELI DA LUZ (C RATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

[bb.combr]

29/1Z\

Transferência entre contas correntes

A331290959306251039
2911212014 10:27:41

j
Debitado

Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado

Agência
Conta corrente
Valor
Data

4725-2
355203-9
4.000,00
Nesta data

MARCUS V A FERREIRA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas
Pendência número: 303613869.

Ub: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

1/1

[bb.00rn .br ]
29/1212

entre contas diversas
Debitado
-

1193-2
21810-3

Agência
Conta corrente

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado
4725-2
355203-9
4.000,00
Nesta data

Agência
Conta corrente
Valor
Data

MARCUS V A FERREIRA

PEREIRA CRAVO
15474951
14603096 JOSE MASCI DE ABREU

Assinada por

IIiJLUS" ".'
29/12/2014 10:45:33

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

8/E
--

lp

1:1
BO DE PRESTAÇÃO DE SERVI

Nome:

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FERREIRA

Valor dos serviços:

R$

4.000,00

(quatro mil reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de DEZEMBRO/2014.

São Paulo, - de

de -.

S VINICIUS DE ALMEIDA FERREIRA
CPF 030.636.80800

2 615, Bairro
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua jacofer, n.
jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SI' inscrito no CNPJ/MF sob n.
E; e
01.248.362/0001.69, doravante referido como CONTRATANT
MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador do RG. n.2
0 com endereço à Rua Manoel Figuei_
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF N 2 030.636.808-0
Marinha, Bairro jardim Campo Grande, Municíp ode
Landim, n. 600 - apto n 212 - Água
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Praz
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

pOOBlTODÔCQIM
objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
Cláusula Primeira : É
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sul, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concerflefltes à consecução do objeto deste contrato, podendo
OU
inclusive subCofltratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE,
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
11^, .
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
de resultados conforme cronograma prédefinição de jornadas com acompanhame nto
estabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.

S pJGAÇÕESDO ÇTAIJQ
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras Sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização OU penalidade.
CONTRATADO não apresente resultados satisfatórios dentro dos
Cláusula Quarta: Caso o
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
OU penalidade salvo se o
prematuramente este contrato sem qualquer indenização

1i

Pelo presente instrumento, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à
615, Bairro Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito
Rua Jacofer, n. 2
no CNPJ/MF sob n. 01.248.362/000169, doravante referido como CONTRATANTE; e
n
FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador do RG.
MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA
CPF N9 030.636.W8_00
Manoel Figfl
com endereço à Rua
e
do
Ipio det
13.525.915 SSP/SP
212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Muni
9
600
apto
n
Landim, n. 2
São PaulofSP, doravante referido como CONTRATADO, ajustam o seguinte:
1 As partes acima qualificadas firmaram em 1 de outubro de 2013 o CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO no qual ajustaram os
termos e condições do serviço.
2. Considerando ter havido interesse recíprocos entre os contratantes, de alterar a
cláusUla nona,
a cláusula sétima e a
cláusula
quarta,
a
cláusula segunda1
passando a prevalecer, sem prejuízo d serviço já realizado e pagamentos já
efetuados, a partir desta data, o seguinte:

2.1. A Cláusula Segunda passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada?

2.2. A CláusUla Quarta passa a vigorar com a seguinte redação:
não esteja

entenda que CONTRATADO
"Cláusula Quarta: Caso o CONTRATANTE
CONTRATANTE rescindir imediata e
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao
indenização OU penalidade."
prematuramente este contrato sem qualquer
2.3. A Cláusula Sétima passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
a quantia mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e
CONTRATADO
CONTRATANTE pagará ao
quinhentos reais), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o pagamento
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com
aefetuadO em março de 2014, e a quantia mensal
pagamento em abril de 2014 até último mês de prestação do serviço em outubro de
2014."
2.4. A Cláusula Nona passa

a vigorar com a seguinte redação:

Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores,
poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
o presente cont~ também
por livre iniciativa de uma das partes desde
descumprir qualquer das suas disposições, OU
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 10 dias,
não ensejando nenhuma espécie de 'ndenizaÇão, salvo a remuneraçãO pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vinculo ou direito,

«cláusula Mona:

especialmente empregatíCio."
3. Elimina-Se o Anexo 1 do Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
ora alterado, desconsiderando o referido anexo, desde a contrataÇaø, p
efeitos.
CONTRATANTE

4. Fica atualizado o endereço do
5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001.

para Avenida Santi

S. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação
de Serviços por Prazo Determinado ora alterado.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente i Aditivo Contratual ao
Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 31 de março de 2014

p artido TrabSSta Nacional (CONTRATANTE)

MARCUS VINICIUS ALMEIDA FERREIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 2 Q Aditivo Contratual ao
Contrato de Prestaç ão de Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 31 de outubro de 2014

Partido Trabalhista Nacional (CONTRATANTE)

21u
^
MARCUSCIUS DE AL EIDA FERREIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

03! 12/Zi4
f

Transferência entre contas correntes

A33M031 154709903023
0311212014 12:38:07

L2^,,
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

4725-2
355203-9
4.000,00
Nesta data

MARCUS V A FERREIRA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 296089069.
udrIu; JD'+1'W31 MAIA PEREIRA CRAVO

httpsf/aapj.bbccm .b /aa /notcjabb?okenSp s

7R477

)f')O)l

A..4

--

0311212014

[bb.com .br]

Transferência entre
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado
Agência.
Conta corrente
Valor
Data
• ..• •

.

4725-2
355203-9
4.000,00
Nesta data

MARCUS V A FERREIRA

1 MMKURMÉ:KURA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

https:llaapj .bb.com .br/aaIhome.bbokenSsa 1

03112/2014 12:38
0311212014 14:27:29

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA

Valor dos serviços:

R$

4.000,00

(quatro mi/reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa a
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de NOVEMBRO/2014.

São Paulo,

de

de

-.

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA
CPF 030.636.808-00

2 2 ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS POR
PRAZO DETERMINADO FIRMADO EM 1 DE OUTUBRO DE
2013

Pelo presente instrumento, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à
Avenida Santo Amaro, n. 2 5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-003/
Município de São Paulo/Si', inscrito no CNPJ/MF sob n. 2 01.248.362/0001
. 69, doravaáe
referido como CONTRATANTE;
e

IPoIt

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador djPRj. n
13.525.915-0 SSP/SP edo CPF N 030.636.808-00 com endereço à Rua Manoel Fiu4ird4
Landim, n. 600 - apto n 212 - Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Município dj
São Paulo/Si', doravante referido como C ONTRATADO,
ajustam o seguinte:
1. As partes acima qualificadas firmaram em l de outubro de 2013 o CONTRçO
DE PR
ESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO no qual ajustaram os
termos e condições do serviço.
2. Considerando ter se realizado um primeiro aditivo contratual onde foram
alteradas a cláusula segunda, a cláusula quarta,
a cláusula sétima e a cláusula
nona;
3. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar,
nesta oportunidade, a cláusula sétima e a cláusula oitava,
passando a prevalecer,
sem prejuízo do serviço já realizado e pagamentos já efetuados, a partir desta data,
o seguinte:
3.1. A Cláusula Sétima

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL
REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último mês de prestação
do serviço, em dezembro de 2014."
3.2. A Cláusula Oitava passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado,
iniciando-se a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao
final de dezembro de 2014."
4. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação
de Serviços por Prazo Determinado ora alterado.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 22 Aditivo Contratual ao
Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 31 de outubro de 2014

Partido Traba ta Naciona (ONTRATANTEJ

MARCUS v1cius DE ALMEDA FERREIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua jacofer, n. 2 615, Bairro
j ardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.
01248362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, autônomo, portador
13.525.915-0 SSP/SP e do CPF N 2 030.636.808-00 com endereço à Rua Manoel
Landim, n. 2 600 - apto n 212 -Água Marinha, Bairro Jardim Campo Grande, Mi
São Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e eguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de pr.o, forma e prazo.

DO OBIETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sul, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e i'dissoci.ável deste contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO no

apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços,
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados.
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviço
eventuais ressarcimentos devidos.

Vs

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava: A prestação de serviçc é :3ntratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATO
Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra p.rt nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima: É livre ao CONTRAT1DC prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

6
L
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outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente/
contrato, às partes elegem o foro da Cc'Tla a de São Paulo/SP, renunciando a qualquer/
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestaç
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença
W
a de
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trabalhista Naciral (CONTRATANTE)

MARCUS VINfCIUS DFI ALMEIDA FERREII\ (:ONTRATADO)

1
TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

O3/12/014

[bb.com.br]

Aplicação em poupança
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
510072322-6
2.000,00
Nesta data

Assinada por

REGIANE APARECIDA ZERETZK

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

03/12/2014 14:26:03
0311212014 14:27
58
- -

03'1f2g14

A331(03 1410004729016
03/1212014 14:26:03
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

1193-2
21810-3
300-X
72322-3
2.000,00
Nesta data

PARTIDO TRAB NACIONAL

REGIANE APARECIDA ZERETZK

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 296142327.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇos

Nome:

REGIANE APARECIDA ZERETZKY

Valor dos serviços:

R$

2.000,00

(dois mi/reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de NOVEMBRO/2014.

São Paulo,

de

de.

REGIANE APARECIDA ZERETZKY
CPF 390.196.348-01

PRAZO D ETERMINADO FIRMADO EM 1 Q

---DE OUTUBRO DE 2013

Pelo presente in strumento, PARTIDO
T RABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à
Avenida Santo Amaro, n. 2
5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP flit7fl')nni
Município de São Pa
ulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.2 01.248.362/0001..6
referido como CON TRATANTE; e
REGIANE APARECIDA ZERETSJ( y
brasileira, autônoma, portadora do RG. n. 2 2
SSP/SP e do CPF N 2 3
90.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoque]
apto n 2
31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de Sã
doravante referido como CO NTRATADO,
ajustam o seguinte:
1. As partes acima qualificadas firmaram em
12 de outubro de 2013 o CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO D
ETERMINADO no qual ajustaram os
termos e condições do serviço.
2.
Considerando ter se realizado um primeiro aditivo contratual onde foram
alteradas a cláusula segunda, a
cláusula quarta, a cláusula sétima e a
cláusula
nona;
3.
Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar,
nesta opo rtunidade, a
cláusula sétima e a cláusula oitava,
passando a prevalecer,
sem prejuízo do serviço já realizado e pagamentos já efetuados, a partir desta data,
o seguinte:
3.1. A Cláusula Sétima

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CON
TRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 2.000,00 (DOIS MIL
REAIS), a serem pagos até o 50
dia útil do mês subsequente, até o último mês de prestação
do serviço, em dezembro de 2014."
3.2. A Cláusula Oitava

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Oitava:

A prestação de serviços é contratada por tempo determinado,
iniciando-se a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando
au tomaticamente ao
final de dezembro de 2014."
4.

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação
de Serviços por Prazo Determinado ora alterado.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 2 2
Aditivo Contratual ao
Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 31 de outubro de 2014

oTrabaIh ta Nacional (CONTRATANTE)

REGI AAPAREC IDA
A

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

RETZKY (CO ATADO)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à Rua Jacofer, n. 615, Bairro
Jardim Pereira Leit/Limão, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/M' -'- 01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
REGIANE APARECIDA ZERETSKY, brasileira, autônoma, portadora do RG. n. P 24i
SSP/SP e do CPF N 2 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera,
apto n g 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São
doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prz
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de pn •ço, forma e prazo.

DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade

de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sudoeste, prestado de
forma autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO coi:;Loda em exercer outras prestações de serviços,

tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, O CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratada prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e i ndissociável deste contrato.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons

modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATAD. nLo

apresente resultados satisfatórios dentro dos
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

jfrQ

descumprimento comprovadamente decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus servi çy
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizag,Á
Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustac
partes a remuneração devida ao CONTXiADO em face de sua prestação de servi
eventuais ressarcimentos devidos.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADO S

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.500,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

\Íi
Cláusula Nona: Além das hipóteses de es, isão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

A^

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTF'AT. NTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciand
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na pres
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trab11ista Nacional (CONTRATANTE)

REGIANE APARECIDA ZERETZKY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

12f2014

[bbom.br]
A33T031421030216
03/12/2014142729

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
o
Agência (sem 0V)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAR NACIONAL

BANCO BRAÕESCO S.A. 2705
PRIME ALTO IPIRANGA.USP
99279
307.213.948-25
LEONARDO ROBERTO TAVARES DE ANDRADE
UUITO EM CONTA CORRENTE
120.301
2.500,00
03/12/2014
DA91CD3D0D3951

J34f4b1 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
• dnsação efetuada com sucesso.

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

h/b.combomebb?flS7ObSg

0311212014 12:21:38
0311212014 14:27:29

012M14

[bb.com .brj
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Debitado

J,

Agência
Conta corrente
Creditado

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

031 21

TED - Transferência Eletrônica Disponível

1193-2
21810-3

A33M031154709903013
2014 12:21:37

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
2705
PRIME ALTO IPIRANGAUSp
99279
307.213.9425
LEONARDO ROBERTO TAVARES DE ANDRADE
CREDITO EM CONTA CORRENTE
2.500,00
0311212014

.}

1

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 296081251.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

.• •.

- - -.
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ECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIC

Nome:

LEONARDO ROBERTO TAVARES DE ANDRADE

Valor dos serviços:

R$

2.500,00

'01s

mil e quinhefos
reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de NOVEMBRO/2014.

São Paulo,

de

de ____

ROBERTO TAVARES DE ANDRADE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL do ESTADO DE SÃO PAULO - PTN/SP, com endereço
à Avenida Santo Amaro, n. 2 5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001, São
Paulo/SP, inscrito no CNPJ/M p sob n. 01. 248.362/0001 ..
69 doravante referido coy
C ONTRATANTE; e
LEONARDO ROBERTO TAVARES DE ANDRADE, brasileiro, assessor político, pojr O
RG.. n. 2 43.942.389-2 SSP/SP e do CPF N
9 307.213.948-25 com endereço à
Seringueiras n. 2 373 - apto n g
161 - Bairro Vila Parque Jabaquara, Município de ão/
Paulo/SP, doravante referido como CONTRATADO,
Têm, entre Si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira:

É objeto do presente contrato a prestação de serviços de ASSESSORIA
POLÍTICA, nela incluídas as atividades correlatas indispensáveis e as extravagantes
necessárias para se alcançar a qualidade da melhor prática do mercado, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, em caráter
temporário, sem vínculo empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único:

O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda:

definição de jornada.

O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATA DO
Cláusula Terceira:

O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando urna conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade em razão do encerramento.
Cláusula Quarta: Caso

O

CONTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e

pre
maturamente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, desde que seja
comunicado O CONTRATADO
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, por qualquer
meio idôneo.

DIAS OBRIGAÇÕEs DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE

obriga-se a fornecer em tempo 1
informações necessárias para que O CONTRATADO
possa bem exerce
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente
Cláusula Sexta: O C ONTRATANTE
obriga-se a pagar dentro do prazc
partes a remuneração devida ao CO NTRATADO
em face de sua prestação
eventuais ressarcimentos devidos.

DA RE MUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOs PRESTADOS

Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao C ONTRATADO
a quantia mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), a serem pagos até o 50
dia útil do mês subsequente à assinatura deste
CONTRATO
e na mesma data dos meses subsequentes, até o encerramento deste
CONTRATO.

DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SER Viços
Cláusula Oitava: A

prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
90 (noventa) dias, podendo, a critério das PARTES,
ser prorrogado, uma única vez, por
igual período.

Cláusula Nona:

Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
es p ecialmente empregatício.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima:

É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida i
ncompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo C
ONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato-

Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsi
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP,
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestação de
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas.

São Paulo, 06 de Outubro de 2014

PARTJD OALHISTA NACIONAL DE SÃO PAULO - PTN/SP (CONTRATANTE)

Leonardo Roberto Tavares de Andrade (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2
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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/CNPJ diferente

341
BANCO ITAUSA.
6636
SP MARIA COELHO AGUIAR
108570500
281.416.058-36
ELMA CARNEIRO ROCHA
CREDITO EM CONTA POUPANCA
123.002
2.000,00
3011212014

Autenticação SISBB

BAB685F0CA857954

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

.... -'
-

6 03

1
3011212014 10:49:07
3011212014 10:52:35

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

A33A301037435899009
3011212014 10:49:07

PARTIDO TRAB NACIONAL

341
BANCO ITAU S.A.
6636
SP MARIA COELHO AGUIAR
108570500
281.416.058-36
ELMA CARNEIRO ROCHA
CREDITO EM CONTA POUPANCA
2.000,00
30/12/2014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas
Pendência número: 304131485.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

hs /a .bb cm .br/aapj/nottciabb?tokensessa
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COMUNICAÇÃO AO PTN MULHER

Contratante:
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 01.248.362.0001-69, já devidamente assentada neste
douto cartório, com sede á SRTVS n° 701 - Torre 01 - Sala 422 - Edifício
Assis Chateaubriand - Asa Sul, Brasília - DF, neste ato representado por
seu Presidente Nacional e representante legal, Sr. JOSE MASCI DE
ABREU, brasileiro, casado, empresário, portador do RG/SSPSP n°
26.486.052 e CPF/MF n° 183.729.888-20 com domicilio á Rua Jacofer no
615 - Bairo do Limão - Cidade de São Paulo / Estado de São Paulo
Contratada:
ELMA CARNEIRO ROCHA, brasileira, solteira, jornalista, com cadastro
de pessoas fisicas no Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° CPF
281.416.058-36.e com registro profissional de jornalista (MTB) assentado
sob o n° 74.950, residente e domiciliada á rua guaeca n° 782, Cidade Ipava,
Cidade de São Paulo! Estado de São Paulo.
Conforme as partes acima mencionadas, ficam acordados e autorizados os
seguintes compromissos e serviços discriminados nas cláusulas abaixo:
PRIMEIRA: A contratada se compromete a prestar serviços de assessoria
de comunicação, envolvendo planejamento , redação e elaboração de textos

referente a materiais de comunicação, como, também, acompanhamento de
campanhas solicitadas, todas, exclusivas as atividades do PTN MULHER
SEGUNDA: A duração deste contrato de prestação de serviço é de 90 dias
a começar do dia 01/12/2014. Ao final deste período, será feita uma
avaliação-da prestação dos serviços para definição da continuidade ou
eventual aditivo deste contrato.
P^i#
6(76

TERCEIRA: Não constam neste contrato os serviços de produçãoea,
int
relacionados a marketing direto, pesquisas, assessoria de impren
relações públicas, web designer (sites / cds / home pages / data show
inerentes à área de publicidade e internet, projetos de imagens sinaliza
promoções e eventos.
QUARTA.: A contratada se compromete a apresentar todo plano de
produção de peças ou atuação nas campanhas solicitadas, devidamente
acompanhadas de orçamentos e respectivos fornecedores para prévia
aprovação. Ao final de cada mês, será apresentada à contratante o relatório
mensal de produção dos serviços.
QUINTA: Para desenvolvimento de tal atividade a contratada não está
submetida a controle de horário e habitualidade da prestação de serviços,
sujeita apenas ao encaminhamento ou publicação das matérias solicitadas e
da presença nas reuniões ou eventos, quanto previamente agendadas.
SEXTA: Qualquer das partes envolvidas podem desfazer este contrato,
caso não se sintam atendidas satisfatoriamente, sem que para isto seja
necessário pagamento de multa ou indenizações das partes. Apenas um
aviso prévio de 15 (quinze) dias quando as partes devem cumprir os
acordos pré-estabelecidos.
SÉTIMA: A remuneração mensal da prestação de serviços
supramencionados será de R 2.000,00 (dois mil reais), com vencimento no
primeiro dia útil de cada mês.

OITAVA: As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir
quais dúvidas, acerca do presente contrato.
Estando as partes acertadas e de comum acordo, imprime-se este
instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas.
-

60

São Paulo, 01 de dezembro de 2011 cs

PARTI?) TRABALHISTA NACIONAL - PTN
JOSÉ 1CI DE

ABREU

,cirn".'Co 7Od'c
ELMA CARNEIRO ROCHA

Testemunhas:
A^Y7S k'it-)

01Ç

c Ç/ j

A4 q:

o/sr'

02)

L13? CM/S

RECIBO
R$ 2.000,00

Recebi do PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN a 1
R$ 2000 1,00 (Dois Mil Reais), referente à serviços prestados durante o mês
de 12/2014.
São Paulo, 30 de dezembro 2014-

oe% zELMA CARNEIRO ROCHA
CPF.281.416,05836

[bb.corn.br]
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TÉD- Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

1193-2
21810-3

Agência
Conta corrente
Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DA
CPF
M..... frç,ridÔ
Finalidade
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

A33I290959306251020

2911212014 10:19:07

PARTIDO TRAS NACIONAL
BANCO BRADESCO S.A.
N.SRA.SASARA-1JRB.SP

1670727
132.949.318-40
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
CREDITO EM CONTA CORRENTE
3.000,00
29/12/2014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 303606193.
lL74QS1 MARCIA PEREIRA CRAVO.

1/1
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DOC ou TW tIetronRu
Debitado

1193-2
21610-3

Agência
Conta corrente
.I

UuI•

Banco
Agência (sem DA
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Fuialldade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPFICNPJ diferente

Assinada por

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO BRADESCO S.A237
N.SRA.SABARA-URB.Sl'
461
1670727
132.949.318-40
KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO
CREDITO EM CONTA CORRENTE
122.909
3.000,00
2911212014

15474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

LJ LIS'.t

29/12/2014

Transação efetuada com sucesso.

T

içãoefetuadá com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PRAZO
DETERMINADO, de

uni lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL'-

PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São/7
Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob
01.248.362/0001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASaJ C1
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF
1 •,.J
183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui desif1acb)

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, KATIA CRISTINA O
NASCIMENTO, brasileiro, solteira portador da CLRG n° 22.688.963-4 SSP/
CPF/MF n° 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Esteves, n° 635
Jardim São Lura - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital, doravante aqui
designada simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente
instrumento de prestação de serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas
e condições seguintes:
1— DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos e de
gestão aos projetos políticos desenvolvidos pela CONTRATANTE.

2— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A

CONTRATANTE se

compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,
informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.

2.2

Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
\
\\\. CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso/prestação
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantamento ou outra modalidade.

3— DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1

Competirá à C ONTRATANTE designar elemento de seu quadro
ft
contato com a CONTRATADA.

3.2

Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que
prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA
por qualquer RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclamações venham a ser ajuizadas em
nome da CÔNTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.
3.4

3.5

Fica responsabilizas a CONTRATADA

por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segurança, vigilância e
prevenção contra acidentes de trabalho.
Fica a CONTRATADA

responsável por todo e qualquer dano causado por seu
funcionáno em pessoas e bens pertencentes a CONTRATTE,
e assumirá a
responsabilidade exclusiva por acidentes com
prometendo-se a colocar a ultima a
salvo de qualquer demanda, inclusive re embolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela CONTRATANTE
em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.

4— DA REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da
C ONTRAT» pela prestação dos serviços
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 3.000,00
(hs mil reai.), a título
\\\
de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO RPA com a data

do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.

5 PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1

O presente instrumento terá duração de 24 (vinte e quatro) meses,
an43
partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado m4ian 6 3
manifestação por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.
.

5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em
os seus fins e direitos.

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula penal,
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, com
prazo nafnin,O de 30 (trinta) dias de antecedência.
5.4

As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
estasofrer.

5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial convalidando-se unia das seguintes hipóteses:
5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;

5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

Me

GERAIS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas
e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

6.2

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuncia por e
e será objeto de aditivo contratual

CON TRATAN TE

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

Para dirimir quaisquer

controvérsias oriundas do presente instrumento, a

elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO -

ESTADO DE SÃO PAULO, como o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas
deste instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, na presença de 2 (da-) testemunhas.
São Paulo, 01 de Novembro de 2013.

Parado Tra

Nacional

.

TESTEMUNRS
Nome: frl.LUÂ2IM'_J
RG:

Nome:
RG:

çttk2t

-*

ç,.

el ót^
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29I12014

A331290959306251030
29/12/2014102201

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
72322-3
2.000,00
Nesta data

PARTIDO TRAB NACIONAL

REGIANE APARECIDA ZERETZK
/

Transação registrada coma pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 303808789.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

/
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1/1

[bb.com .br]

29112014

Aplicação em poupança
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

300-X
510072322-6
2.000,00
Nesta data

REGIANE APARECIDA ZERETZK

J5474951 MARCIAPEREIRACRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Assinada por

2911212014 10:22:02
2911212014 10:45:33

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por:

h+M • Ikar., hh

rnm

J4bO5Ub JU MAZ)koi Ur MUNrU.

hr//home.bb?tOkeflSeSSaO 10ec5ba7745c49a6C8dC2b47d73057d4
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RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

REGIANE APARECIDA ZERETZKY

Nome:

Valor dos serviços:

R$

(dois mi/ reais)

2.000,00

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 027 12-070, a import
acima mencionada referente à prestação de serviços de DEZEMBRO/2014.

São Paulo, - de

de

REGIANE APARECIDA ZERETZKV
CPF 390.196.348-01

aJ 1'JI (!JflPI

/ PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - M, com endereço à Rua Jacofer, n. 615, Bairro
n.
jardim Pereira Leit/LimãO, Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob .
01.248.362/0001-69, doravante referido como CONTRATANTE; e
1'
REGIANE APARECIDA ZERETSI brasileira, autônoma, portadora do RG. n. 2 24.140.719-9
SSP/SP e do CPF N2 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera, n.
1EJtLI
Paul
070
ni / / 618
apto n 2 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São ,
doravante referido como CONTRATADO,

(4

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo i
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, medi 4ite
as seguintes cláusulas e condições de pr'ço, forma e prazo.

DQ0BIETO DO CONTRATG

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicidade
de ideais e programas políticos, na região de São Paulo - Zona Sudoeste, prestado de
forma autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, sem vínculo
empregatício ou subordinação;
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
OU
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE,
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
Cláusula Segunda:
definição de jornada, com acompanhamento de resultados conforme cronograma préestabelecido no Anexo 1, parte integrante e indissociável deste contrato.
1I]j.,I,II-I.k1
Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade.
não apresente resultados satisfatórios dentro dos
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATADO
prazos estipulados no Anexo 1, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, salvo se o

1

descumprimento comprovadaméflte decorrer de exigência legal ou caso fortuito de força
maior.

a
O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviç
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados-7

Cláusula Quinta:

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado
partes a remuneração devida ao CONTXI.DO em face de sua prestação de serviçce os
eventuais ressarcimentos devidos,

j-!i.('11

i4UJ3

Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
Cláusula Sétima:
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (SETE MIL E
50
QUINHENTOS REAIS), a serem pagos até o dia útil do mês subsequente, até o último
mês de prestação do serviço, em outubro de 2014, perfazendo um total de R$ 97.5 1 00,00
(NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), por 13 meses de trabalho.

I.iJ)

YLI*

Cláusula oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
outubro de 2014.

DA RESCISÃO DO CONTRATQ
Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
que haja comunicação expressa à
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatíciO.

j,1.(.JJei4
É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que
Cláusula Décima:
fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a

outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
autorizado pelo CONTF'AT. '.NTEI sob pena de incidir em causa de rescisão
expressamente
antecipada do contrato.

Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriu1

contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunci
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrat
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na
testemunhas.

São Paulo, 01 de Outubro de 2013

Partido Trabbüsta Nacional

(CONTRATANTE)

1&O6c41()
REGIANE APARECIDA ZERETZKY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

-

12

Pelo presente instrumento, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, com endereço à
615, Bairro Jardim Pereira Leit/LimãO, município de São Paulo/SP, inscrito
Rua Jacofer, n. P
e
2 0L248.362J000l-69, doravante referido como CONTRATANTE

no CNPIJMF sob n

brasileira, autônoma, portadora do RG. n.2 24.140.719/9
REGIANE APARECIDA ZERETSKY,
SSP/SP e do CPF N 390.196.348-01 com endereço à Rua Nova do Tuparoquera, i

apto n 31 - Torre 6, Bairro Jardim Novo Santo Amaro, Município de São
doravante referido como CONTRATADO, ajustam o seguinte;

(6

1

MIN

CUI!41° CONTIT
1.. As partes acima qualificadas firmaram em
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO no qual ajustaraih-ø
termos e condições do serviço.
Contratantes'de alterar a
2. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os

e a cláusula nona,
cláusula segunda, a cláusula quarta, a cláusula sétima

passando a prevaIecer, sem prejuízo do serviço já realizado e pagamentos já
efetuados, a partir desta data, o seguinte:

2.1. A Cláusula Segunda passa a vigorar com a seguinte redação:
O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
"Cláusula Segunda:

definição de jornada."
22. A Cláusula Quarta

passa a vigorar com a seguinte redação:

entenda que CONTRATADO não esteja
rescindir imediata e
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE
prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade."

"Cláusula Quarta: Caso o CONTRATANTE

2.3. A Cláusula Sétima passa a vigorar com a seguinte redação:
Pela prestação dos serviços ajustados neste Instrumento, o
"Cláusula Sétima:
pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e
CONTRATANTE
quinhentos reais), a serem pagos até o 5° dia útil do mês subsequente, até o pagamento
aefetuado em março de 2014, e a quantia mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
pagamento em abril de 2014 até último mês de prestação do serviço, em outubro de
2014."
2.4. A Cláusula Nona passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores,
o presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 10 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços j
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direk6,
especialmente empregatício."
/
3. Elimina-se o Anexo 1 do Contrato de Prestação de Serviços por Prazo DrtPri
ora alterado, desconsiderando o referido anexo, desde a contratação, patdo
ij
efeitos.

2

4. Fica atualizado o endereço do CONTRATANTE para Avenida Santo
5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001.
S. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação
de Serviços por Prazo Determinado ora alterado.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente 1 9 Aditivo Contratual ao
Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas
São Paulo, 31 de março de 2014

Partido Trab ista Nacional (CONTRATANTE)

47Z 47
REGIANE APARECIDA ZERETZKY (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

93521

Transferência entre contas correntes

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Croditado
Agência
Conta corrente
Valor
Data

3572-6
21879-0
4.000,00
Nesta data

PARTIDO TRAB NACIONAL

LEONARDO R T ANDRADE

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
pendência número: 303613132.

,
-

-_T' -

a7'4054
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2112f1

fprência entre COIS diversas
Debitado
incia
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado
Agéncia
Conta corrente
Valor
Data

3572-6
21879-0
4.000,00
Nesta data

PARTIDO TRAB NACIONAL

LEONARDO R T ANDRADE

29/12/2014 10-25.47

J4603098 JOSE MASCI DE ABREU

29/121201410,45:33

TransaÇ8O efetuada com sucesso.
com sucesso por: J4803096 JOSE MASCI DE

WA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

LEONARDO ROBERTO TAVARES DE ANDRADE

Valor dos serviços:

R$ 4.000,00

(quatro mil reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de DEZEMBRO/2014.

São Paulo, _de

de

ROBERTO TAVARES DE ANDRADE

PARTIDO T

RABALHISTA NACIONAL do ESTADO DE SÃO PAULO - PTN/S p
, com endereço
à Avenida Santo Amaro, n. 5.828, Bairro Santo Amaro eAÓ
SE', CEP 04702-001, s
Paulo/SE', inscrito no CNPJ/MF sob n.2 01.248.362/000169 doravante referido
CONTRATANTE; e
ç6ino
LE

ONARDO ROBERTO TAVARES DE ANDRADE, brasileiro, assessor político,
po
RG. 43.942.389-2 SSP/SP e do CPI ? N Q
307.213.948-25 com endereço à
Seringueiras n. 2 373 - apto n Q
161 - Bairro Vila Parque Jabaquara, Municípi
Paulo/SE', doravante referido como CONTRATADO
Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços
D
eterminado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro,
as seguintes cláusulas e Condições de preço, forma e prazo.

Cláusula Primeira:
É objeto do presente contrato a prestação de serviços de ASSESSORIA
POLfTICA, nela incluídas as atividades correlatas
i ndispensáveis e as extravagantes
necessárias para se alcançar a qualidade da melhor prática do mercado, prestado de forma
autônoma pelo CO
NTRATADO, e sob sua direção, ao CO
NTRATANTE, em caráter
temporário, sem vínculo empregatício ou subordinação
Parágrafo Único:

O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato,
inclusive su
podendo
bcontratar, sempre que necessário bastando, para tanto, O
C
ONTRATANTE
ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa c
oncordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda:
definição de jornada. O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou

Cláusula Terceira:

O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras Sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONT RATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão
p rematura e imediata
deste Contrato sem q ualquer indenização ou
p enalidade em razão do encerramento
Cláusula Quarta: Caso O CO
NTRATANTE entenda que CONTRATO não esteja
ap resentando resultados s
atisfatórios, é facultado ao C
ONTRATANTE rescindir imediata e

Prematuramente este contrato sem q
comunicado o CON TRATADO com ualquer indenização ou penalidade, desde que seja
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, por qualquer
meio idôneo.

Cláusula Quinta:
O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil ma riais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus
tarefas e atividades, ressarcindo
eventuais gastos prévia e expressamente
autoriztdos. 7/27
Cláusula Sexta: O CONT
RATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajust _o
RM
Partes a remuneração devida
ao C
ONTRATADO em face de sua prestação de serços os evntuaisrcmodev.
1:

Cláusula Sétima:

Pela prestação dos serviços a j ustados neste
ins trumento, o
CONTRATANTE
pagará
ao
CONTRATADO
a
quantia
mensal
de
R$
4.000,00
(quatro mil
reais), a serem pagos até o 50 dia útil do mês
na mesma data do meses subsequentes até o su bsequente à assinatura deste CON TRATO
enc
erramento deste CONTRATO

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é
Co ntratada por tempo dete
se a partir da assinatura deste
in
strumento
e se encerrando autom rminado, iniciando90 (n oventa) dias, podendo, a
ao final de
cri tério das PARTES, ser Prorrogado,aticamente
uma Única vez, por
igual período.

Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão
Suprarreferidas nas Cláusulas anteriores, o
Presente contrato também poderá ser r
escindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas di
sposições,
ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra
p arte nesse Sentido com
an tecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de in denização, salvo a
re
Prestados, não se ma
muneração pelos serviços já
terializando
ou
configurando
qualquer
vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

1JJ4.IJ
Cláusula Décima: É livre ao CON

TRATADO prestar serviços a outras p essoas, desde que

Cláusula Décima:
fora do

É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que

âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida
inc ompatibilidade salvo se
expressamente autorizado pelo
CON TRATANTE sob pena de incidir em causa de
antecipada do contrato.
rescisão

Cláusula Décima

6
Primeira: Para dirimir quaisquer Controvéjas oriundas do
Ireslnte
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São
Paulo/S p, renunciando al4tf
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e a
cordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestação
Serviços por Prazo Determinado em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas e
testemunhas

06 de Outubro de 2014

PAR^^O TRABALHISTA
_ D
NACIONAL
SÃO PAULO - PTN/SP

Leonardo Roberto Tavares de Andrade (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMU NHA

(CONTRATANTE)

29/122014

[bb.com.br]

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

341
BANCO ITAU S.A.
6677
SPIBAIRRO GRAJAU
133966
127.899.348-78
CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA CREDITO EM CONTA CORRENTE
122.908
2.428,00
2911212014
2F311399708F8B987
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

2911212014 10:1
2911212014 10:45:33

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

https://a.bb.ocm.br/aapftme.bb?tokenSessao=10ec5ba7745c49a6c8dc2b47d73o57d4

41g

29112I14

.

-.

.

[bb.com.br]

TED Transferência Eletrônica Disponível

A331290959306251018
2911212014 10:15:27

Debitado
Agência
Conta corrente

Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
r'ud"udue
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

1193-2
21810-3
341
6677
133966

PARTIDO TRAB NACIONAL
BANCO ITAU S.A.
SP/BAIRRO GRAJAU

127.899.348-78
CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA
ÇREDITO EM CONTA CORRENTE
2.428,00
2911212014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas
Pendência número: 303602955.
1... .Á..L... ItASn,..& ...s.,pn
rncjflJ

'

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIOS

Nome:

CLAUDIA DE PAULA SOARES

Valor dos serviços:

R$ 428,00

(quatrocentos e 1

Recebi de Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa
à rua Jacofer n2 615- bairro do Limão, cidade de São Paulo CEP 02712-070, acima mencionada referente ao adiantamE
dos benefícios para o período de 01 a 3110112015(20 dias)

São Paulo, - de_________ de _____

C)a&LJ'L
jr
CLAUDIA DE PAULA SOARES

jh-

CPF 127.899.348-78

Hlaldco

Dias úte4s

VT (R$ 6,001dia)

20

R$

120,00

VR (R$ 15,40/dia)

20

R$

308,00

Valor benefído

Banco ltaú
Ag 6677
C/C 13396-6

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA

Valor dos reembolsos: R$ 2.000,00

(dois mi/reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer
n615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente ao pagamento da prestação de serviços
referente ao mês de DEZEMBRO/2014.

São Paulo, - de

de

CPF 127.899.348-78

Banco ItaÚ
Ag 6677
C/C 13396-6

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAÇÃ O DE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DETERMINADO, de um lado
615 - B, bairro do Limão, Cidade de São
PTN, com sede administrativa à Rua Jacofer, n o
SERVIÇOS, POR PRAZO

Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob
01.248.36210001-69; neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MAS<*
ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sc 4

n,6

183.729.888-20, com o mesmo domicilio comercial; doravante aqui desiga
CLAUDIA DE PAULA SOAR\J
simplesmente CÕNTRATÃNTE,.e, de outro, Sra.
LISBOA, brasileira, casada, portadora da CI.RG n° 19.391.663-0 SSP/SP, CPF/MF n°

127.899.348-78, residente e domiciliada na Rua Geraldo Honório da Silva, n° 260 - CE?
04843-650, Graja, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente
CONTRATADO, têm, entre si, justo e contratado o presente instrumento de prestação de
serviço, por prazo determinado, que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:
1—DO OBJETO

1.1.

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços administrativos em
geral desenvolvidos pela CONTRATANTE

2 — DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1

CONTRATADA,
A CONTRÁTANTE se compromete a colocar a disposição da

informações, documentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços
estipulados no item 1.1.

2.2

custeio das despesas de transporte,
Serão de responsabilidade da CONTRATANTE O
material, comunicação, alimentação, reprodução de documentos, realizado pela
CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, mediante reembolso /prestação
ou outra modalidade.
de contas, com solicitação prévia por escrito, adiantament o

c
\'

3—DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Competirá à CONTRATANTE

designar elemento de seu quadro funcional para ser

contato com a CONTRATADA.

3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar
CONTRATANTE eventuais alterações de horários e/ou dias em que
prestações de serviço.

3.3 Responsabiliza-Se a CONTRATADA por qualquer
promovida por seus empregados, tanto no que se refere à defesa, quanto em relação
venham a ser ajuizadas em
aos ônus decorrentes, mesmo que tais reclarnaçôcs
nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.
BECLAMA(O TRA1SrA

3.4

Fica responsabiliza a CONTRATADA por qualquer acidente ou sinistro que venha a
ocorrer a si ou a seus funcionários, bem como por toda a segiranÇ2, vigilância e
prevenção contra acidentes de trabalho.

responsável por todo e qualquer dano causado por seu
3.5 Fica a CONTRATADA
e assumirá a
funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATA,
responsabilidade exclusiva por acidentes comprometendo-se a colocar a última a
salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuízos eventualmente
compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a
contingência.
4— DA

\

REMUNERAÇÃO

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATAN pela prestação dos serviços
r&as ao mês), a
referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 2.000,00 (doir mil
título de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a
BPA com a data
CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancária de titularidade
da CONTRATADA.

5— PRAZOS DE VIGÊNCIA

5.1

O presente instrumento terá duração de 90 (NOVENTA DL4S), iniciando-se a partir
da assinatura do presente contrato (0110812014 a 29/10/2014).

5.2

Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos
os seus fins e direitos.

63

5.3 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qti
momento, independentemente de multas, indenizações ou qualquer cláusula 1
desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte,
prazo rni1itno de 30 (trinta) dias de antecedência.
5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da
superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,
portanto, a faculdade da parte denunciante, sem prejuízo das perdas e danos que
esta sofrer.
5.5

Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:
5.5.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada
sua autorização de funcionamento;
5.5.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos serviços nas datas
estipuladas;

6 — DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de
termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e
bastantes para a efetiva modificação dos termos e condições ora estipuladas.

6.2

Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deverá ter anuência por escrito da
CONTRATANTE e

será objeto de aditivo contratual.

LI

7— FORO DE ELEIÇÃO

7.1

Pai dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes
elegem o FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, como o
competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instru
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, armam o presente instrumento, em duas
igual teor, na presença de 2 (dwz) testemunhas.

São Paulo, 01 de Agosto de 2014.

PARTIDO TRABALHjA NACIONAL CLAUDIA D

s LISBOA

TESTEMUNHAS:
Nome:

Nome:

RG:

RG:

UciL4cuA. _':
.0

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIOS
Nome:

CLAUDIA DE PAULA SOARES

Valor dos serviços:

L P

R$ 428,00

(quatrocentos e vinte e oiais)
E,: 1

A'

Recebi de Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa localizada \;
à rua Jacofer n g 615 - bairro do Limão, cidade de São Paulo - SP,
CEP 02712-070, acima mencionada referente ao adiantamento
dos benefícios para o período de 01 a 31101/2015 (20 dias)

São Paulo,

de ________ de ____

CLAUDIA DE PAULA SOARES
CPF 127.899.348-78
Histórico

Dias úteis

VT (R$ 6,00/dia)

20

R$

120,00

VR (R$ 15,401dia)

20

R$

308,00

Valor benefrdo

rçojtaú
Ag 6677
C/C 13396-6

637'

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA

Valor dos reembolsos:

R$ 2.000,00

(dois mil reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional, com sede administrativa à Rua Jacofer
n615, bairro do Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente ao pagamento da prestação de serviços
referente ao mês de DEZEMBRO/2014

São Paulo,

de ________de ____

CLAUDIA DE PAULA SOARES LISBOA
CPF 127.899.348-78

Banco ltaú
Ag 6677
C/C 13396-6

[bb.com.br]

DOC. ou ED Eletrônico
Debitado

Agência
Conta corrente
Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
r IIJdlJUdU
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB

1193-2

21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

237

BANC BRA
RUA ITAJUBA URB CARAPICUIBA

6625

17477
337.129.408-07
- FRANZ FELIPE DA LUZ
CREDITO EM CONTA (
122.906
5.000,00
29/12/2014
CD2781 E7B2EAO6AO

Jb474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
Transação efetuada com sucesso.
T.ansaçâo efetuada com sucesso por: J4603095 JOSE MASCI DE ABREU.

2911212014 10:06
2911212014 10:45:33

29I12J14

Ebb.cibrj

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A331290959306251010
2911212014 100622

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

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

237
BANCO BRADESCO S.A.
6625
RUA ITAJUBA URB CARAPICUIBA
17477
337.129.408-07
FRANZ FELIPE DA LUZ
CREDITO EM CONTA CORRENTE
5.00000
2911212014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 303595126.
Usuária: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

»

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

FRANZ FELIPE DA LUZ

Valor dos serviços:

R$

5.000,00

(cinco mi/reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de DEZEMBRO/2014.

São Paulo,

de

FELIPE DA
CPF 337.129.408-07

de

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL do ESTADO DE SÃO PAULO - PTN/SP, com endereço à
Avenida Santo Amaro, n. 9 5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001, São/
Paulo/SI', inscrito no CNPJ/MF sob n. LI 01.248.362/0001-69, doravante referido com/
CONTRATANTE; e
FRANZ FELIPE DA LUZ, brasileiro, assessor de imprensa, portador do RG. n. Q 30.6s7j1-6 42

SSP/SP e do CPF N 9 337.129.408-07 com endereço à Rua Walderez Peres Xavier Giri,

29 - Bairro Parque Jandaia, Município de Carapicuíba/S p, doravante referido ctomo/ç'

CONTRATADO,

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante as
seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

JIiIIJjJ

JIIt1!

Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de ASSESSORIA
DE IMPRENSA, nela incluídas as atividades correlatas indispensáveis e as extravagantes
necessárias para se alcançar a qualidade da melhor prática do mercado, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, em caráter
temporário, sem vínculo empregatício ou subordinação.

Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.

Cláusula Segunda O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada.

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade em razão do encerramento.

Cláusula Quarta: Caso o CONTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e

-

prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, desde que seja
comunicado o CONTRATADO com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, por qualquer
meio idôneo.

Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus serviços_
e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autorizados.

6

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustado pelas
iraTtesa remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviços e os eventuais
ressarcimentos devidos.

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a serem pagos até o 5° dia útil do mês subsequente à assinatura deste CONTRATO e na
mesma data do meses subsequentes, até o encerramento deste CONTRATO.

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de 90
(noventa) dias, podendo, a critério das PARTES, ser prorrogado, uma única vez, por igual
período.

DA RESCISÃO DO CONTRATO
Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que

fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a ruaW
lqr
outro, por mais privilegiado que seja.
i/ 64
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestaç
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de
testemunhas.

São Paulo, 06 de Outubro de 2014

PARTIDO TkbALHISTA NACIONAL DE SÃO PAULO - PTN/SP (CONTRATANTE)

FRANZ FELIPE DA LUZ (C RATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

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
- CPFICNPJ difereaté
Autenticação SISBB
Assinada por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO BRADESCO S.A.
237
AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-111R13 SP
2776
9636
489.078.808-59
SONIA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HENRIQU
CREDITO EM CONTA CORRENTE
112.807
3.000,00
28111/2014
970E1 E4AD6I 08FB5
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

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

2811112014 12:33:00
2811112014 12:38:11

12l2014

[bb.com.br]
A33V291027393401 023
2911212014 10:45:33

DOC ou TEO 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/CNPJ diferente

104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2936
CARIJOS
88028
311.401.478-03
REGINALDO RODRIGO DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
122.905
4.00000
2911212014

Autenticação SISBB

3FF17D079913BE27E

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

46

2911212014 10:05:20
29112/2014 10:45:33

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

h/i.bb.corn.bomeib?token8essao = 10ec5ba7745c49a6c8dc2b47d73057d4

118

[bb.con.br]

29l12l14

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A331290959306251008
2911212014 10:05:20

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104
CARIJOS
2936
88028
311.401.478-03
REGINALDO RODRIGO DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
4.000,00
2911212014

47
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 303594328.
J5474951

h*il

I.h

CRAVO.

1/1

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:

Valor dos serviços:

REGINALDO RODRIGO DE OLIVEIRA

R$

4.000,00

(quatro mi/ reais)

Recebi de Partido Trabalhista Nacional PTN, com sede administrativa à
Rua Jacofer 615, Limão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, a importância
acima mencionada referente à prestação de serviços de DEZEMBRO/2014.

São Paulo,

de

de ____

prematuramente este contrato sem qualquer indenização ou penalidade, desde que seja
comunicado o CONTRATADO com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, por qualquer
meio idôneo.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Cláusula Quinta: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer em tempo hábil materiais e
informações necessárias para que o CONTRATADO possa bem exercer seus servicos. /
tarefas e atividades, ressarcindo eventuais gastos prévia e expressamente autoriz41
I

/649

Cláusula Sexta: O CONTRATANTE obriga-se a pagar dentro do prazo ajustaj
partes a remuneração devida ao CONTRATADO em face de sua prestação de serviços
eventuais ressarcimentos devidos.

Cláusula Sétima: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), a serem pagos até o 50 dia útil do mês subsequente à assinatura deste CONTRATO e
na mesma data do meses subsequentes, até o encerramento deste CONTRATO.

Cláusula Oitava: A prestação de serviços é contratada por tempo determinado, iniciandose a partir da assinatura deste instrumento e se encerrando automaticamente ao final de
90 (noventa) dias, podendo, a critério das PARTES, ser prorrogado, uma única vez, por
igual período.

Yiaif

I'Ii11,ÏoJ

Cláusula Nona: Além das hipóteses de rescisão suprarreferidas nas cláusulas anteriores, o
presente contrato também poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes venha a
descumprir qualquer das suas disposições, ou por livre iniciativa de uma das partes desde
que haja comunicação expressa à outra parte nesse sentido com antecedência de 30 dias,
não ensejando nenhuma espécie de indenização, salvo a remuneração pelos serviços já
prestados, não se materializando ou configurando qualquer vínculo ou direito,
especialmente empregatício.

DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula Décima: É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, desde que

1)

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL do ESTADO DE SÃO PAULO - PTN/SP, com endereço
à Avenida Santo Amaro, n. 11 5.828, Bairro Santo Amaro - SP, CEP 04702-001, São
Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob n.2 01.248.362/0001-69, doravante referido como
CONTRATANTE; e
REGINALDO RODRIGO DE OLIVEIRA, brasileiro, assessor político, portador
34.955.876 SSP/SP e do CPF N 2 311.401.478-03 com endereço à Rua Padre Au
n.2 168 - Bairro Jardim Ana Maria, Município de Santo Andre/SP, doravante re
CONTRATADO,

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Prazo
Determinado, com fulcro nos artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante
as seguintes cláusulas e condições de preço, forma e prazo.

pjII,i1 JIEt!Mi
Cláusula Primeira: É objeto do presente contrato a prestação de serviços de ASSESSORIA
POLÍTICA, nela incluídas as atividades correlatas indispensáveis e as extravagantes
necessárias para se alcançar a qualidade da melhor prática do mercado, prestado de forma
autônoma pelo CONTRATADO, e sob sua direção, ao CONTRATANTE, em caráter
temporário, sem vínculo empregatício ou subordinação.
Parágrafo Único: O CONTRATADO concorda em exercer outras prestações de serviços,
tarefas ou atividades concernentes à consecução do objeto deste contrato, podendo
inclusive subcontratar, sempre que necessário, bastando, para tanto, o CONTRATANTE, ou
quem por ele escolhido, manifestar expressa concordância por qualquer meio idôneo.
Cláusula Segunda: O Contratado prestará os seus serviços sem imposição de horário ou
definição de jornada.

Cláusula Terceira: O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons
modos e costumes, adotando uma conduta ética e moral e respeitando as regras sociais e
legais de modo a não denegrir, sob qualquer pretexto, o nome e a imagem do
CONTRATANTE, sob pena de facultar ao CONTRATANTE a rescisão prematura e imediata
deste contrato sem qualquer indenização ou penalidade em razão do encerramento.
Cláusula Quarta: Caso o CONTRATANTE entenda que CONTRATADO não esteja
apresentando resultados satisfatórios, é facultado ao CONTRATANTE rescindir imediata e

fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a
outro partido ou coligação, por flagrante e reconhecida incompatibilidade, salvo se
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em causa de rescisão
antecipada do contrato.

DO FORO
IIsç)
Cláusula Décima Primeira: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestação de
Serviços por Prazo Determinado, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas.

São Paulo, 06 de Outubro de 2014

PARTIDAMX .HISTA NACIONAL DE SÃO PAULO - PTN/SP (CONTRATANTE)

DE OLIVEIRA (CONTRATADO)

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SJD
Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha. em razão de equívoco na numeração
original.
/
Brasília.
/ 2'

Y/'.

'

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi
ao encerramento do anexo 16, à ti.
s^ .
Eu, Aux
oordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - C
fN°presente termo.

b

