Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 184-88.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove,
procedi à abertura do anexo 23, à fl. 2
Eu,
, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
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ANEXO
PRESTAÇÃO

CONTAS 184-88.2016.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob n°4.731/2019,
juntada aos autos principais às fis. 460 - 467.

Gmail - Fwd: Vídeos

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7c96fcbd3 1 &view=pt&sear...

=

1,

Wilson Vilela <wiIsonpps23cgmaii com>

Fwd: Vídeos
Partido Popular Socialista RJ <ppsrjestadual©gmail.com >
Para: Wilson Vilela <wilsonpps23gmaiI.com >

20 de setembro de

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - RJ
AV ERASMO BRAGA, 255, SALA 304
CENTRO - RJ
Forwarded message --------De: Marcos Damasceno <marcosenquadrafiImes.com.br >
Date: qui, 19 de set de 2019 às 15:39
Subject: Vídeos
To: <ppsrjestadualgmaiI.com >
Segue os Vídeo.
https:Hvimeo.com/137569170 - (Vantoil Desenvolvimento).
https:Hvimeo.com/137569171 - (Vantoil Educação).
https:l/vimeo.com/139510389 - (Junio Selem).
https:llvimeo.com/139510390 - (Luiz Geraldo).
https://vimeo.com/1 39510391 - (Philipe do Bar).
https:Ilvimeo.comll 39510391 - (Tulio Gabriel).
https://vimeo.com/1 37569151 - (Edson Brasil).
https:Hvimeo.com/137569151 - (Welberth Rezende).
https://vimeocom/1 39510394 - (Alexandre Cruz).
Abs
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Gmail

Wilson Vilela <wilsonpps239mail.com >

Fwd: Vídeos
Partido Popular Socialista RJ <ppsrjestadual@gmail.com >

20 de setembro de

Para: Wilson Vilela <wilsonpps23gmail.com >
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - RJ
AV ERASMO BRAGA, 255, SALA 304
CENTRO - RJ
Forwarded message --------De: Marcos Damasceno <marcos@enquadrafilmes.com.br >
Date: qui, 19 de set de 2019 às 15:26
Subject: Vídeos
To: <ppsrjestadualgmail.com >

Diogo, sergue os vídeos.
https:/Ivimeo.com/137569155 - (Fábio Ramos) - Senha: pps
https:llvimeo.com/137569156 - ( Gisele Mulher).
https:llvimeo.com/137569158 - ( Gisele Saúde).
https:llvimeo.com/137569157 - (Georgette Vidor).
https:llvimeo.com/137569159 - (Jorge Babo).
https://vimeocom/1 37569162 - ( Luciano Batatinha 1).
https://vimeo.com/1 37569162 - ( Luciano Batatinha 2).
https:/fvimeo.com/1 37569162 - (Luciano Tequinho 2).
https://vimeo.com/1 37569164 - (Rafael Diniz Corrupção).
https:l/vimeo.com/137569164 - (Luciano Tequinho Educação).
https:llvimeo.com/137569164 - (Nanci).
https://vimeo.com/137569164 - (Rafael Diniz Educação).
https://vimeo.com/1 37569164 - (Rafael Tubarão)
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Grnail - Fwd: PPS

https://mail.google.com/mail/u/O?ik=7c96fcbd31&view=pt&sear...

Wilson Vilela <wiIsonpps23gmaiI.com >

Fwd:PPS
Partido Popular Socialista RJ <ppsrjestaduaIgmaiI.com >
Para: Wilson Vilela <wilsonpps23@gmail.com >

Ii
20 de setembro de

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - RJ
AV ERASMO BRAGA, 255, SALA 304
CENTRO - RJ
Forwarded message --------De: Marcos Damasceno <rnarcos@enquadrafilmes.com.br>
Date: qui, 19 de set de 2019 às 14:32
Subject: PPS
To: <ppsrjestadual©gmail.com >
https://vimeo.com/1 37527580 - (Vicente Guedes).
https://vimeo.com/1 37540121 - (Vícente Guedes 001).
https://vimeo.com/1 37569147 - (André Fares).
https://vimeo.com/1 37569149 - ( Comte Bittencourt - corrupção).
https://vimeo.com/1 37569150 - (Comte Bittencourt - Educação).
https:/Ivimeo.comll 37569151 - (Edson Brasil).
https:llvimeo.com/1 37569152 - (Comte Bittencourt Doação).
https:/Ivimeo.com/1 37569153 - (Comte Bittencourt - Turismo)
https:I/vimeo.comll 37569154- (Comte Bittencourt_ Democracia).
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MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SE RVIÇ OS QUE ENTRE Si
FAZEM PARTIDO POPULA
SOCIALISTA E QUINTILIAN'
& SIQUEIRA PRODUÇÕES
REPRESENTAÇÕES LTDA.

II

O PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DIRETÓRIO NACIONAL com
sede na SCS Quadra 7 Bloco A, Ed. Executive Tower, Salas 826 a 828 CEP:
70.307-901 Brasília/DF inscrita no CNPJ sob o n 2 29.417.35910001-40, neste
ato, representada por seu Gerente Administrativo José Régis Barros
Cavalóante, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado
QUINTILIANO & SIQUEIRA PRODUÇ Õ ES E REPRESENTAÇÕES LTDA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 2 23.089.869/000150 com sede na SCS Quadra 01, Bloco E, No. 30, sala 304, CEP: 70.303-900,
neste ato representado na forma prevista em seu Contrato Social, doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, tem entre si, justo e contratado
o presente, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Levantamento, cadastro e atualização de cadastro das emissoras
de TV, além das emissoras de rádio maiores, em todos os estados
por todo o Brasil .e confirmação de seus endereços para entrega
de mídias, assim como telefones e números de fax, ou e-maus
para contato e envio de mapa de veiculação.
Envio dos mapas de veiculação e resolução do TSE, com
confirmação e comprovação de entrega.
Arquivamento de todos os comprovantes de entrega dos mapas
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de veiculação e resolução do TSE.
Apoio aos diretórios estaduais com vistas a solucionar as mais
diversas dificuldades encontradas pelos mesmos.
Monitoração das entregas e plantão para atendimento das
diversas emissoras quanto ao recebimento dos mapas e das
mídias.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A Contratada prestará serviço no local determinado pela Contratante,
assim como os dias e horários também estipulados por esta. Caso a
Contratante veja a necessidade de contratação de outros profissionais, esta
será por conta da mesma.
CLÁUSULA TERCEIRA— DA METODOLOGIA
A Contratada seguirá as orientações estabelecidas pela Contratante e
as adequará aos moldes técnicos, podendo sempre acordar as melhores
formas de atingir a satisfação da Contratante.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA sem prejuízo de outras
estabelecidas neste instrumento:
a) Registrar todos os seus empregados, ficando expressamente
esclarecido que a CONTRATADA é a única responsável pelos
empregados e/ou prepostos que venham a executar e desenvolver
os serviços aqui contratados, inexistindo vínculo de qualquer
natureza entre esses empregados e/ou prepostos e
CONTRATANTE;
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b) Efetuar o pagamento pontual dos salários, recolhimento do FGTS e
contribuições previdenciárias para todos os empregados envolvidos
na prestação dos serviços objeto do presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA— DO PRAZO
Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará p
02 (dois e quatro) meses, podendo ser prorrogado mediante manifestaç
expressa das Partes.
CLÁUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO
Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá o valor de R$
25.680,00 (vinte cinco mil seiscentos e oitenta reais), a serem pagos ao fim da
prestação do serviço.
Fica estabelecido que estão inclusos no preço todos os custos, encargos e
impostos, sobre o presente instrumento, bem como o lucro a ser auferido pela
contratação.
A remuneração será paga pela CONTRATANTE em 30 (trinta) dias, através de
nota fiscal emitida pela CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá enviar a nota fiscal, bem como o documento de
cobrança, aos cuidados do Sr. José Régis Barros Cavalcante, ou a outra
pessoa que vier a ser indicada pela CONTRATANTE.
O documento de cobrança deverá ser enviado pela CONTRATADA com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data do vencimento, ao
local estabelecido na cláusula acima. Caso ocorra atraso no recebimento da
fatura, o prazo de vencimento será prõrrogado proporcionalmente ao atraso
verificado, sem nenhuma responsabilidade ou ônus para CONTRATANTE.
Caso alguma nota fiscal venha a apresentar qualquer erro, esta será devolvida
pela CONTRATANTE à CONTRATADA para que sabe a falha verificada.
É obrigação da CONTRATADA observar a Legislação Municipal que dispõe
sobre esta correção, responsabilizando-se por sua estrita observação
procedimental e pelos atos decorrentes de eventual inobservância das
referidas Leis.
Ocorrendo a hipótese de erro na emissão da nota fiscal, o pagamento deverá
ser realizado em até 10 (dez) dias úteis contados da reapresentação pela
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CONTRATADA da nota fiscal livre de quaisquer incorreções, sem qualquer
ônus à CONTRATANTE.
As partes acordam que em função das disposições sobre o pagamento
previstas nesta cláusula - a obrigação de pagar da CONTRATANTE somente
se reputará positiva e líquida, uma vez recebida pela CONTRATADA a
comunicação - por escrito - de aceitação pela CONTRATANTE do valor
faturado. Destarte, a CONTRATADA assume a obrigação - obrigação de não
fazer - de não extrair duplicata antes do recebimento da comunicação de
aceitação da CONTRATANTE.
Caso a CONTRATADA, ao emitir a fatura relativa ao preço dos serviços,
extraia duplicata, a CONTRATADA apresentará diretamente à CONTRATANTE
para aceite. Nesse sentido, a CONTRATADA assume a obrigação - obrigação
de não fazer - de não remeter a duplicata para apresentação por terceiro,
vedados, destarte, quaisquer tipos de endossos, tais como endosso para
cobrança, endosso-representação, endosso-mandato, endossocorrespondência, etc. A duplicata será remetida exclusivamente pela própria
CONTRATADA à pessoa e endereço referidos neste contrato.
A violação das obrigações não fazer pactuadas nesta cláusulas sujeitará a
CONTRATADA a multa no importe de 30% (trinta por cento) do preço a ser
paga pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA- DA CONFIDENCIALIDADE
A CONTRATADA acorda em zelar pela confidencial idade e inviolabilidade de
todos dados ou informações a ela comunicados pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA acorda, igualmente, que usará tais dados ou informações
única e exclusivamente para os fins do presente Contrato, assumindo,
ademais, a obrigaç ã o de fazer com que os seus prepostos observem o ora
pactuado. Quando da extinção do presente Contrato, a CONTRATADA
devolverá à CONTRATANTE toda a informação confidencial eventualmente em
seu poder.
CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES
TRABALH ISTAS/PREVIDENCIÁRIAS
É condição sinequa non da prestação de serviços objeto deste Contrato que a
CONTRATADA mantenha todos os seus prepostos, exceção, devidamente
registrados na forma da legislação trabalhista brasileira, procedendo ao
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atempado pagamento das verbas e benefícios trabalhistas, sem prejuízo dos
tributos incidentes sobre a relação de emprego.
O presente Contrato não terá, em nenhuma hipótese, o efeito de criar
qualquer relação entre a CONTRATANTE e os empregados e/ou contratados
da CONTRATADA, que é e manter-se-á integral e exclusivamente pelos
mesmos responsável, obrigando-se a indenizar e manter a CONTRATANTE a
salvo de toda e qualquer reclamação, pedido, ação, dano, custo, despesa,
perda ou responsabilidade de natureza trabalhista, securitária, previdenciária,
civil ou de qualquer outra, que possam os mesmos ter ou reivindicar.
Nos casos em que a CONTRATANTE ou seus prepostos, empregados,
controladoras, controladas, coligadas ou quaisquer sociedades a ela ligadas,
forem condenados por responsabilidade solidária ou subsidiária, seja nas
esferas administrativa ou judicial, e for obrigada a desembolsar qualquer
quantia, a CONTRATADA se obriga a reembolsá-la dos valores estipulados na
condenação, bem como custas e despesas do processo, independente de
ação judicial para o recebimento.
A CONTRATANTE poderá reter os pagamentos por elas devidos, caso
tenham ciência da existência de qualquer reclamação, pedido ação, dano,
custo, despesa, perda ou responsabilidade, nos termos do disposto acima.
Caso sejam os prejuízos efetivamente comprovados, a CONTRATANTE
utilizará a quantia retida para ressarcir-se dos danos que vier a sofrer e, na
hipótese contrária, deverá o pagamento ser liberado à CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA -DA SUCONTRATAÇÃO E CESSÃO
A subcontratação poderá ocorrer somente em caso de anuência por escrito da
CONTRATANTE.
Em hipótese alguma, a existência de subcontratados desobriga a
CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações assumidas no
presente Contrato, mantendo a CONTRATADA totais responsabilidades
perante a CONTRATANTE pelos fatos, erros ou omissões decorrentes de
fornecimentos e/ou serviços efetuados pelos subcontratados, direta ou
indiretamente, no cumprimento do objeto do presente Contrato.
As partes não poderão ceder os direitos e obrigações previstos neste Contrato
sem a concordância por escrito, da parte contrária.
CLÁUSULA NONA— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Para os fins do artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil, a
CONTRATADA obriga-se a indenizar o eventual prejuízo sofrido pela
CONTRATANTE - incluindo os honorários do(s) advogado(s) e assistente(s)
técnico(s), contratado(s) pela CONTRATANTE - em função de (i) pretensão
manifestada ou ação intentada com base na alegação de toda e qualquer
sai
violação de direitos de propriedade intelectual, direito de imagem vinculada ou li V
12
responsabilidade civil decorrente do objeto do presente Contrato, (ii) ação
/
intentada com base na alegação de outros atos ou fatos de responsabilidade_/ mim-da CONTRATADA; (iii) processos administrativos. Quando se tratar de açã
judicial, a CONTRATADA se obriga a aceitar a denunciação da lide. A
responsabilidade da CONTRATADA estipula nesta cláusula persistirá mesmo
após a extinção deste Contrato, caso a ação ou autuação se origine de ato ou
fato ocorrido durante a sua vigência.
Em decorrência da garantia própria ofertada conforme a Cláusula acima, a
CONTRATANTE poderá reter, de pagamentos devidos à CONTRATADA sob
este Contrato, até o valor de causa atribuído à ação contra ela intentada com
base na alegação de violação de direitos de propriedade intelectual, direito de
imagem ou de qualquer outra forma vinculada ao CONTEÚDO.
O presente Contrato expressa a vontade das Partes em tudo o quanto se
relaciona com o seu objeto, substituindo e cancelando quaisquer tratativas
anteriormente mantidas pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA— DO FORO
As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou
divergência, se ocorrerem.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente
instrumento em duas vias de igual teor e forma.
Brasília/DE, 05 de julho de 2015.
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PARTIDO POPLJLA S0CIALIST DIRETÓRIO NACIONAL
José Régis barros Cavalcante

(
QUINTILIANO & SIQUIRA PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES
LTDA
Paulo da Silva Siqueira

Testemunhas:
1-

CPF

2-

CPF
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS QUE ENTRE Si
FAZEM PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA E QUINTILIANO
& SIQUEIRA PRODUÇ Õ ES Er'"°
14
REPRESENTAÇÕES LTDA.

4

O PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DIRETÓRIO NACIONAL com
sede na SCS Quadra 7 Bloco A, Ed. Executive Tower, Salas 826 a 828 CEP:
70.307-901 Brasília/DF inscrita no CNPJ sob o n 2 29.417.35910001-40, neste
ato, representada por seu Gerente Administrativo José Régis Barros
Cavalcante, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado
QUINTILIANO & SIQUEIRA PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 2 23.089.869/0001 50 com sede na SCS Quadra 01, Bloco E, No. 30, sala 304, CEP: 70.303-900,
neste ato representado na forma prevista em seu Contrato Social, doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, tem entre si, justo e contratado
o presente, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
PRESTAÇ Ã O DE SERVIÇOS
NA PRODUÇÃO DAS INSERÇÕES PARTIDÁRIAS
GRATUITAS, INCLUINDO PRÉ-PRODUÇÃO,
ROTEIRO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA EXECUÇÃO
A Contratada prestará serviço no local determinado pela Contratante,
assim como os dias e horários também estipulados por esta. Caso a
Contratante veja a necessidade de contratação de outros profissionais, esta
será por conta da mesma.

k^PAGE 6

1

MINUTA DE CONTRATO
CLÁUSULA TERCEI RA- DA METODOLOGIA
A Contratada seguirá as orientações estabelecidas pela Contratante e
as adequará aos moldes técnicos, podendo sempre acordar as melhores
formas de atingir a satisfação da Contratante.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA sem prejuízo de
estabelecidas neste instrumento:
1

outras

a) Registrar todos os seus empregados, ficando expressamente
esclarecido que a CONTRATADA é a única responsável pelos
empregados e/ou prepostos que venham a executar e desenvolver
os serviços 1 aqui contratados, inexistindo vínculo de qualquer
natureza entre esses empregados e/ou prepostos e
CONTRATANTE;
b) Efetuar o pagamento pontual dos salários, recolhimento do FGTS e.
contribuições previdenciárias para todos os empregados envolvidos
na prestação dos serviços objeto do presente contrato.
CLÁUSULA QUlNTA - DO PRAZO

Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará por
02 (dois) meses, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa
das Partes.
CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO
Pelo serviços prestados, a CONTRATADA receberá o valor de R$
65.870,00 (sessnta e cinco mil oitocentos e setenta reais), a sererppagos ao
fim da prestaç ão' do serviço.
Fica estabelecidà que estãoinclusos no preço todos os custos, encargos e
impostos, sobre o presente instrumento, bem como o lucro a ser auferido pela
contratação.
A remuneração será paga pela CONTRATANTE em 30 (trinta) dias, através de
nota fiscal emitida pela CONTRATADA.

kl-i
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A CONTRATADA deverá enviar a nota fiscal, bem como o documento de
cobrança, aos cuidados do Sr. José Régis Barros Cavalcante, ou a outra
pessoa que vier a ser indicada pela CONTRATANTE.
O documento de cobrança deverá ser enviado pela CONTRATADA com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data do vencimento, ao ___________
local estabelecido na clausula acima Caso ocorra atraso no recebimento da
16
fatura, o prazo de vencimento será prorrogado proporcionalmente ao atra s
verificado, sem nenhuma responsabilidade ou ônus para CONTRATANTE.
Caso alguma nota fiscal venha a apresentar qualquer erro, esta será devolvi
pela CONTRATANTE à CONTRATADA para que sabe a falha verificada.
É obrigação da CONTRATADA observar a Legislação Municipal que dispõe
sobre esta correção, responsabilizando-se por sua estrita observação
procedimental e pelos atos decorrentes de eventual inobservância das
referidas Leis.
Ocorrendo a hipótese de erro na emissão da nota fiscal, o pagamento deverá
ser realizado em até 10 (dez) dias úteis contados da reapresentação pela
CONTRATADA da nota fiscal livre de quaisquer incorreções, sem qualquer
ônus à CONTRATANTE.
As partes acordam que em função das disposições sobre o pagamento
previstas nesta cláusula - a obrigação de pagar da CONTRATANTE somente
se reputará positiva e líquida, uma vez recebida pela CONTRATADA a
comunicação - por escrito - de aceitação pela CONTRATANTE do valor
faturado. Destarte, a CONTRATADA assume a obrigação - obrigação de não
fazer - de não extrair duplicata antes do recebimento da comunicação de
aceitação da CONTRATANTE.
Caso a CONTRATADA, ao emitir a fatura relativa ao preço dos serviços,
extraia duplicata, a CONTRATADA apresentará diretamente à CONTRATANTE
para aceite. Nesse sentido, a CONTRATADA assume a obrigação - obrigação
de não fazer - de não remeter a duplicata para apresentação por terceiro,
vedados, destarte, quaisquer tipos de endossos, tais como endosso para
cobrança, endosso-representação, endosso-mandato, endossocorrespondência, etc. A duplicata será remetida exclusivamente pela própria
CONTRATADA à pessoa e endereço referidos neste contrato.
A violação das obrigações não fazer pactuadas nesta cláusulas sujeitará a
CONTRATADA a multa no importe de 30% (trinta por cento) do preço a ser
paga pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONFIDENCIALIDADE
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A CONTRATADA acorda em zelar pela confidencial idade e inviolabilidade de
todos dados ou informações a ela comunicados pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA acorda, igualmente, que usará tais dados ou informações
única e exclusivamente para os fins do presente Contrato, assumindo,
ademais, a obrigação de fazer com que os seus prepostos observem o ora
pactuado. Quando da extinção do presente Contrato, a CONTRATADA
devolverá à CONTRATANTE toda a informação confidencial eventualmente em
seu poder.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS/PREVI DENCIÁRIAS
É condição sinequa non da prestação de serviços objeto deste Contrato que a
CONTRATADA mantenha todos os seus prepostos, exceção, devidamente
registrados na forma da legislação trabalhista brasileira, procedendo ao
atempado pagamento das verbas e benefícios trabalhistas, sem prejuízo dos
tributos incidentes sobre a relação de emprego.
O presente Contrato não terá, em nenhuma hipótese, o efeito de criar
qualquer relação entre a CONTRATANTE e os empregados e/ou contratados
da CONTRATADA, que é e manter-se-á integral e exclusivamente pelos
mesmos responsável, obrigando-se a indenizar e manter a CONTRATANTE a
salvo de toda e qualquer reclamação, pedido, ação, dano, custo, despesa,
perda ou responsabilidade de natureza trabalhista, securitária, previdenciária,
civil ou de qualquer outra, que possam os mesmos ter ou reivindicar.
Nos casos em que a CONTRATANTE ou seus prepostos, empregados,
controladoras, controladas, coligadas ou quaisquer sociedades a ela ligadas,
forem condenados por responsabilidade solidária ou subsidiária, seja nas
esferas administrativa ou judicial, e for obrigada a desembolsar qualquer
quantia, a CONTRATADA se obriga a reembolsá-la dos valores estipulados na
condenação, bem como custas e despesas do processo, independente de
ação judicial para o recebimento.
A CONTRATANTE poderá reter os pagamentos por elas devidos, caso
tenham ciência da existência de qualquer reclamação, pedido ação, dano,
custo, despesa, perda ou responsabilidade, nos termos do disposto acima.
Caso sejam os prejuízos efetivamente comprovados, a CONTRATANTE
utilizará a quantia retida para ressarcir-se dos danos que vier a sofrer e, na
hipótese contrária, deverá o pagamento ser liberado à CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA— DA SUCONTRATAÇÃO E CESSÃO
PAGE 6

MINUTA DE CONTRATO

A subcontratação poderá ocorrer somente em caso de anuência por escrito da
CONTRATANTE.
Em hipótese alguma, a existência de subcontratados desobriga a
CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações assumidas no
presente Contrato, mantendo a CONTRATADA totais responsabilidades
perante a CONTRATANTE pelos fatos, erros ou omissões decorrentes de
fornecimentos e/ou serviços efetuados pelos subcontratados, direta ou
indiretamente, no cumprimento do objeto do presente Contrato.
As partes não poderão ceder os direitos e obrigações previstos neste Contra
sem a concordância por escrito, da parte contrária.
CLÁUSULA NONA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Para os fins do artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil, a
CONTRATADA obriga-se a indenizar o eventual prejuízo sofrido pela
CONTRATANTE - incluindo os honorários do(s) advogado(s) e assistente(s)
técnico(s), contratado(s) pela CONTRATANTE - em função de (i) pretensão
manifestada ou ação intentada com base na alegação de toda e qualquer
violação de direitos de propriedade intelectual, direito de imagem vinculada ou
responsabilidade civil decorrente do objeto do presente Contrato, (ii) ação
intentada com base na alegação de outros atos ou fatos de responsabilidade
da CONTRATADA; (iii) processos administrativos. Quando se tratar de ação
judicial, a CONTRATADA se obriga a aceitar a denunciação da lide. A
responsabilidade da CONTRATADA estipula nesta cláusula persistirá mesmo
após a extinção deste Contrato, caso a ação ou autuação se origine de ato ou
fato ocorrido durante a sua vigência.
Em decorrência da garantia própria ofertada conforme a Cláusula acima, a
CONTRATANTE poderá reter, de pagamentos devidos à CONTRATADA sob
este Contrato, até o valor de causa atribuído à ação contra ela intentada com
base na alegação de violação de direitos de propriedade intelectual, direito de
imagem ou de qualquer outra forma vinculada ao CONTEÚDO.
O presente Contrato expressa a vontade das Partes em tudo o quanto se
relaciona com o seu objeto, substituindo e cancelando quaisquer tratativas
anteriormente mantidas pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA-DO FORO
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As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou
divergência, se ocorrerem.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente
instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 02 de junho de 2015.

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETÓRIO NACIONAL
José Régis barros Cavalcante

QUINTILIANO & SIQUEIRA PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES
LTDA
Paulo da Silva Siqueira

Testemunhas:
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MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS QUE ENTRE Si
FAZEM PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA E QUINTILIANO
& SIQUEIRA PRODUÇ Õ ES E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

O PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DIRETÓRIO NACIONAL com
sede na SCS Quadra 7 Bloco A, Ed. Executive Tower, Salas 826 a 828 CEP:
70.307-901 Brasília/DF inscrita no CNPJ sob o n 2 29.417.35910001-40, neste
ato, representada por seu Gerente Administrativo José Régis Barros
Cavalcante, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado
QUINTILIANO & SIQUEIRA PRODUÇÕ ES E REPRESENTAÇÕES LTDA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 2 23.089.869/000150 com sede na SCS Quadra 01, Bloco E, No. 30, sala 304, CEP: 70.303-900,
neste ato representado na forma prevista em seu Contrato Social, doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, tem entre si justo e contratado
o presente, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
produção e realização do programa nacional de 10 minutos do PPS
Nacional exibido no dia 01 de outubro de 2015 em cadeia nacional de
Televisão e Rádio.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A Contratada prestará serviço no local determinado pela Contratante,
assim como os dias e horários também estipulados por esta. Caso a
Contratante veja a necessidade de contratação de outros profissionais, esta
será por conta da mesma.
CLÁUSULA TERCEIRA- DA METODOLOGIA
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A Contratada seguirá as orientações estabelecidas pela Contratante e
as adequará aos moldes técnicos, podendo sempre acordar as melhnrAs
formas de atingir a satisfação da Contratante.
CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA sem prejuízo de o
estabelecidas neste instrumento:
a) Registrar todos os seus empregados, ficando expressamente
esclarecido que a CONTRATADA é a única responsável pelos
empregados e/ou prepostos que venham a executar e desenvolver
os serviços aqui contratados, inexistindo vínculo de qualquer
natureza entre esses empregados e/ou prepostos e
CONTRATANTE;
b) Efetuar o pagamento pontual dos salários, recolhimento do FGTS e
contribuições previdenciárias para todos os empregados envolvidos
na prestação dos serviços objeto do presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO
Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará por
05 (cinco) meses, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa
das Partes.
CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO
Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá o valor de R$
165.355,00 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais), a
serem pagos em duas parcelas ao fim da prestação do serviço.
Fica estabelecido que estão inclusos no preço todos os custos, encargos e
impostos, sobre o presente instrumento, bem como o lucro a ser auferido pela
contratação.
A remuneração será paga pela CONTRATANTE em 30 (trinta) dias, através de
nota fiscal emitida pela CONTRATADA.
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A CONTRATADA deverá enviar a nota fiscal, bem como o documento de
cobrança, aos cuidados do Sr. José Régis Barros Cavalcante, ou a outra
pessoa que vier a ser indicada pela CONTRATANTE.
O documento de cobrança deverá ser enviado pela CONTRATADA com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data do vencimento, ao
local estabelecido na clausula acima. Caso ocorra atraso no recebimento da
fatura, o prazo de vencimento será prorrogado proporcionalmente ao atraso
verificado, sem nenhuma responsabilidade ou ônus para CONTRATANTE.
Caso alguma nota fiscal venha a apresentar qualquer erro, esta será devolvi
pela CONTRATANTE à CONTRATADA para que sabe a falha verificada.
É obrigação da CONTRATADA observar a Legislação Municipal que dispõe
sobre esta correção, responsabilizando-se por sua estrita observação
procedimental e pelos atos decorrentes de eventual inobservância das
referidas Leis.
Ocorrendo a hipótese de erro na emissão da nota fiscal, o pagamento deverá
ser realizado em até 10 (dez) dias úteis contados da reapresentação pela
CONTRATADA da nota fiscal livre de quaisquer incorreções, sem qualquer
ônus à CONTRATANTE.
As partes acordam que em função das disposições sobre o pagamento
previstas nesta cláusula - a obrigação de pagar da CONTRATANTE somente
se reputará positiva e líquida, uma vez recebida pela CONTRATADA a
comunicação - por escrito - de aceitação pela CONTRATANTE do valor
faturado. Destarte, a CONTRATADA assume a obrigaç ã o - obrigação de não
fazer - de não extrair duplicata antes do recebimento da comunicação de
aceitação da CONTRATANTE.
Caso a CONTRATADA, ao emitir a fatura relativa ao preço dos serviços,
extraia duplicata, a CONTRATADA apresentará diretamente à CONTRATANTE
para aceite. Nesse sentido, a CONTRATADA assume a obrigação - obrigação
de não fazer - de não remeter a duplicata para apresentação por terceiro,
vedados, destarte, quaisquer tipos de endossos, tais como endosso para
cobrança, endosso-representação, endosso-mandato, endossocorrespondência, etc. A duplicata será remetida exclusivamente pela própria
CONTRATADA à pessoa e endereço referidos neste contrato.
A violação das obrigações não fazer pactuadas nesta cláusulas sujeitará a
CONTRATADA a multa no importe de 30% (trinta por cento) do preço a ser
paga pela CONTRATANTE.

puq EIm
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CLÁUSULA SEXTA - DA CONFIDENCIALIDADE
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A CONTRATADA acorda em zelar pela confidencial idade e inviolabilidade de
todos dados ou informações a ela comunicados pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA acorda, igualmente, que usará tais dados ou informações
única e exclusivamente para os fins do presente Contrato, assumindo,
ademais, a obrigação de fazer com que os seus prepostos observem o ora
pactuado. Quando da extinção do presente Contrato, a CONTRATADA
devolverá à CONTRATANTE toda a informação confidencial eventualmente em
seu poder.
CLÁUSULA SÉTIMA— DAS OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS/PREVI DENCIÁRIAS
É condição sinequa non da prestação de serviços objeto deste Contrato que a
CONTRATADA mantenha todos os seus prepostos, exceção, devidamente
registrados na forma da legislação trabalhista brasileira, procedendo ao
atempado pagamento das verbas e benefícios trabalhistas, sem prejuízo dos
tributos incidentes sobre a relação de emprego.
O presente Contrato não terá, em nenhuma hipótese, o efeito de criar
qualquer relação entre a CONTRATANTE e os empregados e/ou contratados
da CONTRATADA, que é e manter-se-á integral e exclusivamente pelos
mesmos responsável, obrigando-se a indenizar e manter a CONTRATANTE a
salvo de toda e qualquer reclamação, pedido, ação, dano, custo, despesa,
perda ou responsabilidade de natureza trabalhista, securitária, previdenciária,
civil ou de qualquer outra, que possam os mesmos ter ou reivindicar.
Nos casos em que a CONTRATANTE ou seus prepostos, empregados,
controladoras, controladas, coligadas ou quaisquer sociedades a ela ligadas,
forem condenados por responsabilidade solidária ou subsidiária, seja nas
esferas administrativa ou judicial, e for obrigada a desembolsar qualquer
quantia, a CONTRATADA se obriga a reembolsá-la dos valores estipulados na
condenação, bem como custas e despesas do processo, independente de
ação judicial para o recebimento.
A CONTRATANTE poderá reter os pagamentos por elas devidos, caso
tenham ciência da existência de qualquer reclamação, pedido ação, dano,
custo, despesa, perda ou responsabilidade, nos termos do disposto acima.
Caso sejam os prejuízos efetivamente comprovados, a CONTRATANTE
utilizará a quantia retida para ressarcir-se dos danos que vier a sofrer e, na
hipótese contrária, deverá o pagamento ser liberado à CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA— DA SUCONTRATAÇÃO E CESSÃO
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A subcontratação poderá ocorrer somente em caso de anuência por escrito da
CONTRATANTE.
Em hipótese alguma, a existência de subcontratados desobriga a
CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações assumidas no
presente Contrato, mantendo a CONTRATADA totais responsabilidades ffim
perante a CONTRATANTE pelos fatos, erros ou omissões decorrentes de
fornecimentos e/ou serviços efetuados pelos subcontratados, direta oXi,
indiretamente, no cumprimento do objeto do presente Contrato.
As partes não poderão ceder os direitos e obrigações previstos neste Contrato
sem a concordância por escrito, da parte contrária.
CLÁUSULA NONA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Para os fins do artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil, a
CONTRATADA obriga-se a indenizar o eventual prejuízo sofrido pela
CONTRATANTE - incluindo os honorários do(s) advogado(s) e assistente(s)
técnico(s), contratado(s) pela CONTRATANTE - em função de (i) pretensão
manifestada ou ação intentada com base na alegação de toda e qualquer
violação de direitos de propriedade intelectual, direito de imagem vinculada ou
responsabilidade civil decorrente do objeto do presente Contrato, (ii) açã
intentada com base na alegação de outros atos ou fatos de responsabilidade
da CONTRATADA; (iii) processos administrativos. Quando se tratar de ação
judicial, a CONTRATADA se obriga a aceitar a denunciação da lide. A
responsabilidade da CONTRATADA estipula nesta cláusula persistirá mesmo
após a extinção deste Contrato, caso a ação ou autuação se origine de ato ou
fato ocorrido durante a sua vigência.
Em decorrência da garantia própria ofertada conforme a Cláusula acima, a
CONTRATANTE poderá reter, de pagamentos devidos à CONTRATADA sob
este Contrato, até o valor de causa atribuído à ação contra ela intentada com
base na alegação de violação de direitos de propriedade intelectual, direito de
imagem ou de qualquer outra forma vinculada ao CONTEÚDO.
O presente Contrato expressa a vontade das Partes em tudo o quanto se
relaciona com o seu objeto, substituindo e cancelando quaisquer tratativas
anteriormente mantidas pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
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.
As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou
divergência; se ocorrerem.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente
instrumento em duas vias de igual teor e forma.
.
31
Brasilia/DF, 02 de junho de 2015.
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PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETÓRIO NACIONAL
José Régis barros Cavalcante

QUINTILIANO & SIQUEIRA PRDUÇÕES E REPRESENTAÇÕES
LTDA
Paulo da Silva Siqueira

Testemunhas:

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS QUE ENTRE Si
FAZEM PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA E QUINTILIANO
& SIQUEIRA PRODUÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

O PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DIRETÓRIO NACIONAL com
sede na SCS Quadra 7 Bloco A, Ed. Executive Tower, Salas 826 a 828 CEP:
70.307-901 Brasília/DF inscrita no CNPJ sob o n 2 29.417.35910001-40, neste
ato, representada por seu Gerente Administrativo José Régis Barros
Cavalcante, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado
QUINTILIANO & SIQUEIRA PRODUÇ Õ ES E REPRESENTAÇÕES LTDA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 2 23.089.869/0001 50 com sede na SCS Quadra 01, Bloco E, No. 30, sala 304, CEP: 70.303-900,
neste ato representado na forma prevista em seu Contrato Social, doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, tem entre si, justo e contratado
o presente, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
PRODUÇ Ã O DE INSERÇÕES PARA TV PPS MA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A Contratada prestará serviço no local determinado pela Contratante,
assim como os dias e horários também estipulados por esta. Caso a
Contratante veja a necessidade de contratação de outros profissionais, esta
será por conta da mesma.
CLÁUSULA TERCEIRA- DA METODOLOGIA
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MINUTA DE CONTRATO
A Contratada seguirá as orientações estabelecidas pela Contratante e
as adequará aos moldes técnicos, podendo sempre acordar as melb"'
formas de atingir a satisfação da Contratante.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA sem prejuízo de o
estabelecidas neste instrumento:
a) Registrar todos os seus empregados, ficando expressamente
esclarecido que a CONTRATADA é a única responsável pelos
empregados e/ou prepostos que venham a executar e desenvolver
os serviços aqui contratados, inexistindo vínculo de qualquer
natureza entre esses empregados e/ou prepostos e
CONTRATANTE;
b) Efetuar o pagamento pontual dos salários, recolhimento do FGTS e
contribuições previdenciárias para todos os empregados envolvidos
na prestação dos serviços objeto do presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA—DO PRAZO
Li

Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará por
01 ( hum) meses, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa
das Partes.
CLÁUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO
Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá o valor de R$
15.500,00 (qinze mil e quinhentos Reais), a serem pagos em duas parcelas
ao fim da prestação do serviço.
Fica estabelecido que estão inclusos no preço todos os custos, encargos e
impostos, sobre o presente instrumento, bem como o lucro a ser auferido pela
contratação.
A remuneração será paga pela CONTRATANTE em 30 (trinta) dias, através de
nota fiscal emitida pela CONTRATADA.
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A CONTRATADA deverá enviar a nota fiscal, bem como o documento de
cobrança, aos cuidados do Sr. José Régis Barros Cavalcante, ou a outra
pessoa que vier a ser indicada pela CONTRATANTE.
O documento de cobrança deverá ser enviado pela CONTRATADA com
__
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data do vencimento, ao
I1&
swo
local estabelecido na clausula acima. Caso ocorra atraso no recebimento da
cw
fatura, o prazo de vencimento será prorrogado proporcionalmente ao atraso :
verificado, sem nenhuma responsabilidade ou ônus para CONTRATANTE.
Caso alguma nota fiscal venha a apresentar qualquer erro, esta será devolvid
pela CONTRATANTE à CONTRATADA para que sabe a falha verificada.
É obrigação da CONTRATADA observar a Legislação Municipal que dispõe
sobre esta correção, responsabilizando-se por sua estrita observação
procedimental e pelos atos decorrentes de eventual inobservância das
referidas Leis.
Ocorrendo a hipótese de erro na emissão da nota fiscal, o pagamento deverá
ser realizado em até 10 (dez) dias úteis contados da reapresentação pela
CONTRATADA da nota fiscal livre de quaisquer incorreções, sem qualquer
ônus à CONTRATANTE.
As partes acordam que em função das disposições sobre o pagamento
previstas nesta cláusula - a obrigação de pagar da CONTRATANTE somente
se reputará positiva e líquida, uma vez recebida pela CONTRATADA a
comunicação - por escrito - de aceitação pela CONTRATANTE do valor
faturado. Destarte, a CONTRATADA assume a obrigação - obrigação de não
fazer - de não extrair duplicata antes do recebimento da comunicação de
aceitação da CONTRATANTE.
Caso a CONTRATADA, ao emitir a fatura relativa ao preço dos serviços,
extraia duplicata, a CONTRATADA apresentará diretamente à CONTRATANTE
para aceite. Nesse sentido, a CONTRATADA assume a obrigação - obrigação
de não fazer - de não remeter a duplicata para apresentação por terceiro,
vedados, destarte, quaisquer tipos de endossos, tais como endosso para
cobrança, endosso-representação, endosso-mandato, endossocorrespondência, etc. A duplicata será remetida exclusivamente pela própria
CONTRATADA à pessoa e endereço referidos neste contrato.
A violação das obrigações não fazer pactuadas nesta cláusulas sujeitará a
CONTRATADA a multa no importe de 30% (trinta por cento) do preço a ser
paga pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA— DA CONFIDENCIALIDADE
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A CONTRATADA acorda em zelar pela confidencialidade e inviolabilidade de
todos dados ou informações a ela comunicados pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA acorda, igualmente, que usará tais dados ou informações
única e exclusivamente para os fins do presente Contrato, assumindo,
ademais, a obrigação de fazer com que os seus prepostos observem o ora________
1M SUP3Ç'
pactuado. Quando da extinção do presente Contrato, a CONTRATADA
devolverá à CONTRATANTE toda a informação confidencial eventualmente em
seu poder.
CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS/PREVI DENCIÁRIAS
É condição sinequa non da prestação de serviços objeto deste Contrato que a
CONTRATADA mantenha todos os seus prepostos, exceção, devidamente
registrados na forma da legislação trabalhista brasileira, procedendo ao
atempado pagamento das verbas e benefícios trabalhistas, sem prejuízo dos
tributos incidentes sobre a relação de emprego.
O presente Contrato não terá, em nenhuma hipótese, o efeito de criar
qualquer relação entre a CONTRATANTE e os empregados e/ou contratados
da CONTRATADA, que é e manter-se-á integral e exclusivamente pelos
mesmos responsável, obrigando-se a indenizar e manter a CONTRATANTE a
salvo de toda e qualquer reclamação, pedido, ação, dano, custo, despesa,
perda ou responsabilidade de natureza trabalhista, securitária, previdenciária,
civil ou de qualquer outra, que possam os mesmos ter ou reivindicar.
Nos casos em que a CONTRATANTE ou seus prepostos, empregados,
controladoras, controladas, coligadas ou quaisquer sociedades a ela ligadas,
forem condenados por responsabilidade solidária ou subsidiária, seja nas
esferas administrativa ou judicial, e for obrigada a desembolsar qualquer
quantia, a CONTRATADA se obriga a reembolsá-la dos valores estipulados na
condenação, bem como custas e despesas do processo, independente de
ação judicial para o recebimento.
A CONTRATANTE poderá reter os pagamentos por elas devidos, caso
tenham ciência da existência de qualquer reclamação, pedido ação, dano,
custo, despesa, perda ou responsabilidade, nos termos do disposto acima.
Caso sejam os prejuízos efetivamente comprovados, a CONTRATANTE
utilizará a quantia retida para ressarcir-se dos danos que vier a sofrer e, na
hipótese contrária, deverá o pagamento ser liberado à CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA - DA SUCONTRATAÇÃO E CESSÃO
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A subcontratação poderá ocorrer somente em caso de anuência por escrito da
CONTRATANTE.
Em hipótese alguma, a existência de subcontratados desobriga a
CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações assumidas no
presente Contrato, mantendo a CONTRATADA totais responsabilidades
perante a CONTRATANTE pelos fatos, erros ou omissões decorrentes de
fornecimentos e/ou serviços efetuados pelos subcontratados, direta ou
indiretamente, no cumprimento do objeto do presente Contrato.
As partes não poderão ceder os direitos e obrigações previstos neste Contrat'
sem a concordância por escrito, da parte contrária.

/

CLÁUSULA NONA— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Para os fins do artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil, a
CONTRATADA obriga-se a indenizar o eventual prejuízo sofrido pela
CONTRATANTE - incluindo os honorários do(s) advogado(s) e assistente(s)
técnico(s), contratado(s) pela CONTRATANTE - em função de (i) pretensão
manifestada ou ação intentada com base na alegação de toda e qualquer
violação de direitos de propriedade intelectual, direito de imagem vinculada ou
responsabilidade civil decorrente do objeto do presente Contrato, (ii) ação
intentada com base na alegação de outros atos ou fatos de responsabilidade
da CONTRATADA; (iii) processos administrativos. Quando se tratar de ação
judicial, a CONTRATADA se obriga a aceitar a denunciação da lide. A
responsabilidade da CONTRATADA estipula nesta cláusula persistirá mesmo
após a extinção deste Contrato, caso a ação ou autuação se origine de ato ou
fato ocorrido durante a sua vigência.
Em decorrência da garantia própria ofertada conforme a Cláusula acima, a
CONTRATANTE poderá reter, de pagamentos devidos à CONTRATADA sob
este Contrato, até o valor de causa atribuído à ação contra ela intentada com
base na alegação de violação de direitos de propriedade intelectual, direito de
imagem ou de qualquer outra forma vinculada ao CONTEÚDO.
O presente Contrato expressa a vontade das Partes em tudo o quanto se
relaciona com o seu objeto, substituindo e cancelando quaisquer tratativas
anteriormente mantidas pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA— DO FORO
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MINUTA DE CONTRATO
As partes elegem o Foro de Brasília, para dirimir qualquer dúvida ou
divergência, se ocorrerem.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente
instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Brasília/DF, 12 de novembro de 2015.

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETÓRIO NACIONAL
José Régis barros Cavalcante

QUINTILIANO & SIQUEIA PRODUÇ ÕES E REPRESENTAÇÕES
LTDA
Paulo da Silva Siqueira

Testemunhas:
1-

CPF

2-

CPF
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CONTRATO DE PREST
DE SERVIÇOS QUE ENT
FAZEM PARTIDO POP
SOCIALISTA E QUINTIL
& SIQUEIRA PRODUÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

O PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DIRETÓRIO NACIONAL com
sede na SCS Quadra 7 Bloco A, Ed. Executive Tower, Salas 826 a 828 CEP:
70.307-901 Brasília/DF inscrita no CNPJ sob o n 2 29.417.35910001-40, neste
ato, representada por seu secretário nacional de finanças José Regis Barros
Cava/cante, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado
QUINTILIANO & SIQUEIRA PRODUÇÕ ES E REPRESENTAÇÕES LTDA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 9 23.089.869/000150 com sede na SCS Quadra 01, Bloco E, No. 30, sala 304, CEP: 70.303-900,
neste ato representado na forma prevista em seu Contrato Social, doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, tem entre si justo e contratado
o presente, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento, a Prestação de Serviços como
Produção de Programas áudiolvisuais contemplando:
a) Até 02 (dois) programas semanais no estúdio - Debate e entrevista;
b) 01 (um) Programa diário no estúdio - Panorama Jornalístico.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A Contratada prestará serviço no local determinado pela Contratante,
assim como os dias e horários também estipulados por esta. Caso a
Contratante veja a necessidade de contratação de outros profissionais, esta
será por conta da mesma.
CLÁUSULA TERCEIRA- DA METODOLOGIA
A Contratada seguirá as orientações estabelecidas pela Contratante e
as adequará aos moldes técnicos, podendo sempre acordar as melhores
formas de atingir a satisfação da Contratante.
CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA sem prejuízo de outras
estabelecidas neste instrumento:
a) Registrar todos os seus empregados, ficando expressamente
esclarecido que a CONTRATADA é a única responsável pelos
empregados e/ou prepostos que venham a executar e desenvolver
os serviços aqui contratados, inexistindo vínculo de qualquer
natureza entre esses empregados e/ou prepostos e
CONTRATANTE;
b) Efetuar o pagamento pontual dos salários, recolhimento do FGTS e
contribuições previdenciárias para todos os empregados envolvidos
na prestação dos serviços objeto do presente contrato.
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CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará pelo'
mês de novembro de 2015, podendo ser prorrogado mediante manifesta,çay
expressa das Partes. A extinção do contrato não gerará, par./a
CONTRATANTE, responsabilidade outra que o pagamento dos serviços
prestados até a data da extinção contratual.
Qualquer das Partes poderá rescindir o presente instrumento a qualquer
tempo mediante aviso prévio e por escrito, com 30 (trinta) dias de
antecedência, sem ônus.
O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, de pleno direito,
independente de qualquer aviso ou notificação, nas seguintes hipóteses:
1)
Infração contratual cometida pela CONTRATADA e que não seja
sanada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data de
recebimento de notificação enviada pela CONTRATANTE;
II) Ocorrência de caso fortuito ou força maior;
III) Decretação de falência ou recuperação judicial de qualquer uma das
Partes.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá o valor de R$
16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos Reais).
Fica estabelecido que estão inclusos no preço todos os custos, encargos e
impostos, sobre o presente instrumento, bem como o lucro a ser auferido pela
contratação.
A remuneração será paga pela CONTRATANTE em 30 (trinta) dias, através de
nota fiscal emitida pela CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá enviar a nota fiscal, bem como o documento de
cobrança, aos cuidados do Sr. José Régis barros Cavalcante, ou a outra
pessoa que vier a ser indicada pela CONTRATANTE.
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O documento de cobrança deverá ser enviado pela CONTRATADA no dia
vencimento ou no dia solicitado pela CONTRATANTE, ao local estabeleci
na cláusula acima, ou e-mail. Caso ocorra atraso no recebimento da fatura
prazo de vencimento será prorrogado proporcionalmente ao atraso verificado,
sem nenhuma responsabilidade ou ônus para CONTRATANTE.
Caso alguma nota fiscal venha a apresentar qualquer erro, esta será devolvida
pela CONTRATANTE à CONTRATADA para que sane a falha verificada.
É obrigação da CONTRATADA observar a Legislação Municipal que dispõe
sobre esta correção, responsabilizando-se por sua estrita observação
procedimental e pelos atos decorrentes de eventual inobservância das
referidas Leis.
Ocorrendo a hipótese de erro na emissão da nota fiscal, o pagamento deverá
ser realizado em até 10 (dez) dias úteis contados da reapresentação pela
CONTRATADA da nota fiscal livre de quaisquer incorreções, sem qualquer
ônus à CONTRATANTE.
As partes acordam que em função das disposições sobre o pagamento
previstas nesta cláusula - a obrigação de pagar da CONTRATANTE somente
se reputará positiva e líquida, uma vez recebida pela CONTRATADA a
comunicação - por escrito - de aceitação pela CONTRATANTE do valor
faturado. Destarte, a CONTRATADA assume a obrigação - obrigação de não
fazer - de não extrair duplicata antes do recebimento da comunicação de
aceitação da CONTRATANTE.
Caso a CONTRATADA, ao emitir a fatura relativa ao preço dos serviços,
extraia duplicata, a CONTRATADA apresentará diretamente à CONTRATANTE
para aceite. Nesse sentido, a CONTRATADA assume a obrigação - obrigação
de não fazer - de não remeter a duplicata para apresentação por terceiro,
vedados, destarte, quaisquer tipos de endossos, tais como endosso para
cobrança, endosso-representação, endosso-mandato, endossocorrespondência, etc. A duplicata será remetida exclusivamente pela própria
CONTRATADA à pessoa e endereço referidos neste contrato.
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A violação das obrigações não fazer pactuadas nesta cláusulas sujeitará
CONTRATADA a multa no importe de 30% (trinta por cento) do preço a se
paga pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA- DA CONFIDENCIALIDADE
A CONTRATADA acorda em zelar pela confidencialidade e inviolabilidade de
todos dados ou informações a ela comunicados pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA acorda, igualmente, que usará tais dados ou informações
única e exclusivamente para , os fins do presente Contrato, assumindo,
ademais, a obrigação de fazer com que os seus prepostos observem o ora
pactuado. Quando da extinção do presente Contrato, a CONTRATADA
devolverá à CONTRATANTE toda a informação confidencial eventualmente em
seu poder.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS/PREVI DENCIÁRIAS
É condição sinequa non da prestação de serviços objeto deste Contrato que a
CONTRATADA mantenha todos os seus prepostos, exceção, devidamente
registrados na forma da legislação trabalhista brasileira, procedendo ao
atempado pagamento das verbas e benefícios trabalhistas, sem prejuízo dos
tributos incidentes sobre a relação de emprego.
O presente Contrato não terá, em nenhuma hipótese, o efeito de criar
qualquer relação entre a CONTRATANTE e os empregados e/ou contratados
da CONTRATADA, que é e manter-se-á integral e exclusivamente pelos
mesmos responsável, obrigando-se a indenizar e manter a CONTRATANTE a
salvo de toda e qualquer reclamação, pedido, ação, dano, custo, despesa,
perda ou responsabilidade de natureza trabalhista, securitária, previdenciária,
civil ou de qualquer outra, que possam os mesmos ter ou reivindicar.
Nos casos em que a CONTRATANTE ou seus prepostos, empregados,
controladoras, controladas, coligadas ou quaisquer sociedades a ela ligadas,
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forem condenados por responsabilidade solidária ou subsidiária, seja
esferas administrativa ou judicial, e for obrigada a desembolsar qual
quantia, a CONTRATADA se obriga a reembolsá-la dos valores estipulado
condenação, bem como custas e despesas do processo, independentb
ação judicial para o recebimento.
A CONTRATANTE poderá reter os pagamentos por elas devidos, caso
tenham ciência da existência de qualquer reclamação, pedido ação, dano,
custo, despesa, perda ou responsabilidade, nos termos do disposto acima.
Caso sejam os prejuízos efetivamente comprovados, a CONTRATANTE
utilizará a quantia retida para ressarcir-se dos danos que vier a sofrer e, na
hipótese contrária, deverá o pagamento ser liberado à CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA— DA SUCONTRATAÇÃO E CESSÃO
A subcontratação poderá ocorrer somente em caso de anuência por escrito da
CONTRATANTE.
Em hipótese alguma, a existência de subcontratados desobriga a
CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações assumidas no
presente Contrato, mantendo a CONTRATADA totais responsabilidades
perante a CONTRATANTE pelos fatos, erros ou omissões decorrentes de
fornecimentos e/ou serviços efetuados pelos subcontratados, direta ou
indiretamente, no cumprimento do objeto do presente Contrato.
As partes não poderão ceder os direitos e obrigações previstos neste Contrato
sem a concordância por escrito, da parte contrária.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Para os fins do artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil, a
CONTRATADA obriga-se a indenizar o eventual prejuízo sofrido pela
CONTRATANTE - incluindo os honorários do(s) advogado(s) e assistente(s)
técnico(s), contratado(s) pela CONTRATANTE - em função de (i) pretensão
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manifestada ou ação intentada com base na alegação de toda e qualquer
violação de direitos de propriedade intelectual, direito de imagem vinculada ou
responsabilidade civil decorrente do objeto do presente Contrato, (ii) aç
intentada com base na alegação de outros atos ou fatos de responsabili5ide
da CONTRATADA; (iii) processos administrativos. Quando se tratar deção
judicial, a CONTRATADA se obriga a aceitar a denunciação da lide. A
responsabilidade da CONTRATADA estipula nesta cláusula persistirá mesmo
após a extinção deste Contrato, caso a ação ou autuação se origine de ato ou
fato ocorrido durante a sua vigência.
Em decorrência da garantia própria ofertada conforme a Cláusula acima, a
CONTRATANTE poderá reter, de pagamentos devidos à CONTRATADA sob
este Contrato, até o valor de causa atribuído à ação contra ela intentada com
base na alegação de violação de direitos de propriedade intelectual, direito de
imagem ou de qualquer outra forma vinculada ao CONTEÚDO.
O presente Contrato expressa a vontade das Partes em tudo o quanto se
relaciona com o seu objeto, substituindo e cancelando quaisquer tratativas
anteriormente mantidas pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DO FORO
As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou
divergência, se ocorrerem.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente
instrumento em duas vias de igual teor e forma.
Brasília/DF, 05 de NOVEMBRO de 2015.
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PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETÓRIO NACIONAL
Regis Barros Cavalcante

QUINIILIANO & SIQUElRAODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES
LTDA
Paulo da. Silva Siqueira

Testemunhas:
1-

CPF

2-

0FF
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CONTRATO DE PREST
DE SERVIÇOS QUE ENT
FAZEM PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA E QUINTILIANO
& SIQUEIRA PRODUÇ Õ ES E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

O PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DIRETÓRIO NACIONAL com
sede na SCS Quadra 7 Bloco A, Ed. Executive Tower, Salas 826 a 828 CEP:
70.307-901 Brasília/DF inscrita no CNPJ sob o n 2 29.417.359/0001-40, neste
ato, representada por seu secretário nacional de finanças José Regis Barros
Cava/cante, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado
QUINTILIANO & SIQUEIRA PRODUÇ Õ ES E REPRESENTAÇÕES LTDA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 2 23.089.869/000150 com sede na SCS Quadra 01, Bloco E, No. 30, sala 304, CEP: 70.303-900,
neste ato representado na forma prevista em seu Contrato Social, doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, tem entre si justo e contratado
o presente, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Até 02 (dois) programas semanais no estúdio - Debate e entrevista;
a) 01 (um) Programa diário no estúdio - Panorama Jornalístico.
b) Gravações de depoimentos dos membros da bancada do PPS na
câmara Federal
PAGE 6
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CLÁUSULA SEGUNDA- DA EXECUÇÃO
A Contratada prestará serviço no local determinado pela Contratante,
assim como os dias e horários também estipulados por esta. Caso a
Contratante veja a necessidade de contratação de outros profissionais, esta
será por conta da mesma.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA METODOLOGIA
A Contratada seguirá as orientações estabelecidas pela Contratante e
as adequará aos moldes técnicos, podendo sempre acordar as melhores
formas de atingir a satisfação da Contratante.
CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA sem prejuízo de outras
estabelecidas neste instrumento:
a) Registrar todos os seus empregados, ficando expressamente
esclarecido que a CONTRATADA é a única responsável pelos
empregados e/ou prepostos que venham a executar e desenvolver
os serviços aqui contratados, inexistindo vínculo de qualquer
natureza entre esses empregados e/ou prepostos e
CONTRATANTE;
b) Efetuar o pagamento pontual dos salários, recolhimento do FGTS e
contribuições previdenciárias para todos os empregados envolvidos
na prestação dos serviços objeto do presente contrato.
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CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigoral
mês de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado mediante manife
expressa das Partes. A extinção do contrato não gerará, para a
CONTRATANTE, responsabilidade outra que o pagamento dos serviços
prestados até a data da extinção contratual.
Qualquer das Partes poderá rescindir o presente instrumento a qualquer
tempo mediante aviso prévio e por escrito, com 30 (trinta) dias de
antecedência, sem ônus.
O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, de pleno direito,
independente de qualquer aviso ou notificação, nas seguintes hipóteses:
Infração contratual cometida pela CONTRATADA e que não seja
1)
sanada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data de
recebimento de notificação enviada pela CONTRATANTE;
II) Ocorrência de caso fortuito ou força maior;
III) Decretação de falência ou recuperação judicial de qualquer uma das
Partes.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá o valor de R$
21.240,00 (vinte e hum mil e duzentos e quarenta Reais).
Fica estabelecido que estão inclusos no preço todos os custos, encargos e
impostos, sobre o presente instrumento, bem como o lucro a ser auferido pela
contratação.
A remuneração será paga pela CONTRATANTE em 30 (trinta) dias, através de
nota fiscal emitida pela CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá enviar a nota fiscal, bem como o documento de
cobrança, aos cuidados do Sr. José Régis barros Cavalcante, ou a outra
pessoa que vier a ser indicada pela CONTRATANTE.
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O documento de cobrança deverá ser enviado pela CONTRATADA no dia
vencimento ou no dia solicitado pela CONTRATANTE, ao local estabelec
na cláusula acima, ou e-mail. Caso ocorra atraso no recebimento da fatura
prazo de vencimento será prorrogado proporcionalmente ao atraso verifica
sem nenhuma responsabilidade ou ônus para CONTRATANTE.
Caso alguma nota fiscal venha a apresentar qualquer erro, esta será devolvida
pela CONTRATANTE à CONTRATADA para que sane a falha verificada.
É obrigação da CONTRATADA observar a Legislação Municipal que dispõe
sobre esta correção, responsabilizando-se por sua estrita observação
procedimental e pelos atos decorrentes de eventual inobservância das
referidas Leis.
Ocorrendo a hipótese de erro na emissão da nota fiscal, o pagamento deverá
ser realizado em até 10 (dez) dias úteis contados da reapresentação pela
CONTRATADA da nota fiscal livre de quaisquer incorreções, sem qualquer
ônus à CONTRATANTE.
As partes acordam que em função das disposições sobre o pagamento
previstas nesta cláusula - a obrigação de pagar da CONTRATANTE somente
se reputará positiva e líquida, uma vez recebida pela CONTRATADA a
comunicação - por escrito de aceitação pela CONTRATANTE do valor
faturado. Destarte, a CONTRATADA assume a obrigação - obrigação de não
fazer - de não extrair duplicata antes do recebimento da comunicação de
aceitação da CONTRATANTE.
Caso a CONTRATADA, ao emitir a fatura relativa ao preço dos serviços,
extraia duplicata, a CONTRATADA apresentará diretamente à CONTRATANTE
para aceite. Nesse sentido, a CONTRATADA assume a obrigação - obrigação
de não fazer - de não remeter a duplicata para apresentação por terceiro,
vedados, destarte, quaisquer tipos de endossos, tais como endosso para
cobrança, endosso-representação, endosso-mandato, endossocorrespondência, etc. A duplicata será remetida exclusivamente pela própria
CONTRATADA à pessoa e endereço referidos neste contrato.
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A violação das obrigações não fazer pactuadas nesta cláusulas sujeitar
CONTRATADA a multa no importe de 30% (trinta por cento) do preço a
paga pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE
A CONTRATADA acorda em zelar pela confidencial idade e inviolabilidade de
todos dados ou informações a ela comunicados pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA acorda, igualmente, que usará tais dados ou informações
única e exclusivamente para os fins do presente Contrato, assumindo,
ademais, a obrigação de fazer com que os seus prepostos observem o ora
pactuado. Quando da extinção do presente Contrato, a CONTRATADA
devolverá à CONTRATANTE toda a informação confidencial eventualmente em
seu poder.
CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS/PREVI DENCIÁRIAS
É condição sinequa non da prestação de serviços objeto deste Contrato que a
CONTRATADA mantenha todos os seus prepostos, exceção, devidamente
registrados na forma da legislação trabalhista brasileira, procedendo ao
atempado pagamento das verbas e benefícios trabalhistas, sem prejuízo dos
tributos incidentes sobre a relação de emprego.
O presente Contrato não terá, em nenhuma hipótese, o efeito de criar
qualquer relação entre a CONTRATANTE e os empregados e/ou contratados
da CONTRATADA, que é e manter-se-á integral e exclusivamente pelos
mesmos responsável, obrigando-se a indenizar e manter a CONTRATANTE a
salvo de toda e qualquer reclamação, pedido, ação, dano, custo, despesa,
perda ou responsabilidade de natureza trabalhista, securitária, previdenciária,
civil ou de qualquer outra, que possam os mesmos ter ou reivindicar.
Nos casos em que a CONTRATANTE ou seus prepostos, empregados,
controladoras, controladas, coligadas ou quaisquer sociedades a ela ligadas,
PAGE 6

forem condenados por responsabilidade solidária ou subsidiária, seja
esferas administrativa ou judicial, e for obrigada a desembolsar qualq
quantia, a CONTRATADA se obriga a reembolsá-la dos valores estipulados
condenação, bem como custas e despesas do processo, independente
ação judicial para o recebimento.
A CONTRATANTE poderá reter os pagamentos por elas devidos, caso
tenham ciência da existência de qualquer reclamação, pedido ação, dano,
custo, despesa, perda ou responsabilidade, nos termos do disposto acima.
Caso sejam os prejuízos efetivamente comprovados, a CONTRATANTE
utilizará a quantia retida para ressarcir-se dos danos que vier a sofrer e, na
hipótese contrária, deverá o pagamento ser liberado à CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA - DA SUCONTRATAÇÃO E CESSÃO
A subcontratação poderá ocorrer somente em caso de anuência por escrito da
CONTRATANTE.
Em hipótese alguma, a existência de subcontratados desobriga a
CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações assumidas no
presente Contrato, mantendo a CONTRATADA totais responsabilidades
perante a CONTRATANTE pelos fatos, erros ou omissões decorrentes de
fornecimentos e/ou serviços efetuados pelos subcontratados, direta ou
indiretamente, no cumprimento do objeto do presente Contrato.
As partes não poderão ceder os direitos e obrigações previstos neste Contrato
sem a concordância por escrito, da parte contrária.
CLÁUSULA DÉCIMA— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Para os fins do artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil, a
CONTRATADA obriga-se a indenizar o eventual prejuízo sofrido pela
CONTRATANTE - incluindo os honorários do(s) advogado(s) e assistente(s)
técnico(s), contratado(s) pela CONTRATANTE - em função de (i) pretensão
PAGE 6
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manifestada ou ação intentada com base na alegação de toda e qualquer
violação de direitos de propriedade intelectual, direito de imagem vinculada ou
responsabilidade civil decorrente do objeto do presente Contrato, (ii) açã1
intentada com base na alegação de outros atos ou fatos de responsabilida,d
da CONTRATADA; (iii) processos administrativos. Quando se tratar de a'o
judicial, a CONTRATADA se obriga a aceitar a denunciação da lide. A
responsabilidade da CONTRATADA estipula nesta cláusula persistirá mesmo
após a extinção deste Contrato, caso a ação ou autuação se origine de ato ou
fato ocorrido durante a sua vigência.
Em decorrência da garantia própria ofertada conforme a Cláusula acima, a
CONTRATANTE poderá reter, de pagamentos devidos à CONTRATADA sob
este Contrato, até o valor de causa atribuído à ação contra ela intentada com
base na alegação de violação de direitos de propriedade intelectual, direito de
imagem ou de qualquer outra forma vinculada ao CONTEÚDO.
O presente Contrato expressa a vontade das Partes em tudo o quanto se
relaciona com o seu objeto, substituindo e cancelando quaisquer tratativas
anteriormente mantidas pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DO FORO
As partes elegem o Foro de Brasília para dirimir qualquer dúvida ou
divergência, se ocorrerem.
E por estarem justas e acordadas, as pari
instrumento em duas vias de igual teor e forma.
Brasília/DF, 05 de DEZEMBRO de

D
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Contrato de Prestação de Serviços
07 58
Que entre si fazem o Partido Popular Socialista - PPS, estabelecido na 5
bloco A, Ed. Executive Tower, sala 826, Asa Sul, Brasília, inscrito no CN
"Z de
n
29.417.359/0001-40, representada pelo seu Secretário de Finanças, Jcs'Iégis
Barros Cavalcante, denominado neste instrumento simplesmente CONTRATANTE e
a R B Ferreira Rios - ME, nome fantasia TAKIT Comunicação e Tecnologia
estabelecida na SHMA QC 06 rua H casa 18 - Jd. Mangueiral - São Sebastião-DF,
inscrita no CNPJ sob o n. 23.304.247/0001-05, representada pela sua
representante legal Renata Borges Ferreira Rios, brasileira, solteira, portadora do
CPF 009.544.391-63, carteira de identidade n. 4640587 SSP/GO, denominada,
simplesmente, CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula 1 - Objeto do Contrato
A CONTRATADA prestará a CONTRATANTE os serviços técnicos específicos em
estratégias para atendimento / relacionamento digital e produção de conteúdo para as redes
sociais.
Cláusula 2—Atividades
• Organização e coordenação da comunicação digital nas redes sociais oficiais;
• Produção de conteúdo específico para as redes sociais com ênfase na campanha nacional
de filiação partidária;
• Distribuição e impulsão de conteúdo nas redes sociais;
• Monitoramento e classificação da conversação sobre a campanha na Internet;
Cláusula 4— Prazo
O Projeto terá prazo de 60 dias a contar a partir da assinatura do presente contrato.

TAKIT Comunicação e Tecnologia - CNPJ: 29417.35910001-05

IL./
Cláusula 5 - Valor e formas de pagamento
O valor total do projeto é de R$ 28.240,00 (Vinte e oito mil, duzentos e quarenta Fc,rli
serão pagos em 2 (duas) parcelas de R$ 14.120,00 (Quatorze mil, cento e vinte reais).
Clausula 6— Fórum
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo. Prevalecendo, porém, a
será competente o Foro de Brasília IDE para dirimir a questão.
E., por estarem de comum acordo, juntamente com duas testemunhas, assinam o presente
instrumento em 02 (duás) vias dé igual forma e teor.

Brasília, 1 de Setembro de 2.015

íc\ (
Re ata BÕrgs lerrelraJRlos

Jo Réis Barros Cavalcante

Di.retor

Secretário Nacional de Finanças

/

TAKIT Comunicação e TecnoIgia

PPS - Partido Popular Socialista

Testemunha 1
CPF:

Testemunha 1
CPF:

TAKIT Comunicação e Tecnologia - CNPJ: 29.417.359/0001-05

59

RECEBEMOS DER B FERREIRA RIOS

1,11-

NF-e

- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N°000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

DANFE
1TJÚ

I

CONTROLE DO FISCO

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1
1-Saida

R B FERREIRA RIOS - ME

TAK1T

CHAVE DE ACESSO
5315 1023 3042 4700 0105 5500 1000 0

N° 000.000.001

Q. QC 6 Rua II, S/N - Casa 18- Jd Mangueiral - São Sebastião,

Consulta de autenticidade no port Md.-a 6
e
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/po
da Sefaz Autorizadora

SERIE: 1

Brasilia, DF - CEP: 71699278- Fone/Fax: 6192432560

Página 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

/

353150032774382- 03/10I201.2,3?35

rs,t.ç

Prractorrs r1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SSBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

23.304.247/0001-05

0773727600133
nrQ'rr¼r O Tfl/Omfl,IL'9'FNTÇ
Á 9'L

f

NOME/RAZÃO SOCIAL

DATA DA EMISSÃO

CNPJ/CFF

03/10/2015

129.417.359/0001-40

Partido Popular Socialista
ASA SUL

SCS QUADRA 07, BLOCO A, ED. EXECUTIVE

6132184123

Brasilia

03/10/2015

170307-901
J UF

FONE/FAX

MUNÍCIPIO

DATA DE ENTEADA/SAIDA

CEP

J BAIRRO/DISTRITO

ENDEREÇO

1 DF

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

J INSCRIÇÃO ESTADUAL

23:40

PAMENTO À VISTA
ri! reli o no n,rnocmr.
1 VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

J BASE DE CÁLCULO DO ICMS ET

0,00 1
9

VALOR DO FRETE

0 00

f

0,001

VALOR DO SEGURO

J OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

DESCONTO

0,00

1

J

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR 00 ICMS ST

0,001

0,00

0,00

0,00 1

VALOR TOTAL DA NOTA

J VALOR DO IPI

14.120,00

0,00

0,00!

TRÂNSPOITAI)OR/VOI.IIMF.S TRANSPORTAMOS
J FRETE POR CONTA

RAZÃOSOCIAL

J

!9 -Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

1 NUMERAÇÃO

MARCA

ESPÉCIE

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

1

j

QUANTIDADE

J PLACA DO VEÍCULO

CÓDIGO ANTE

1 PESO LÍQUIDO

PESO BRUTO

flÁflOR no PROflJTTAFEJIPVICO
NCM/SN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

Serv. IecniCas esp. em eslrategias para
atendimento/relacionamento digita] e produção de
conteúdo para as redes sociais
Total aproximada de tributos federais, estaduais e
municipais: 18,45

j

CST

CFOP

os

UNID.

QTD.

I.0000

VLR.UNIT,

4 I20,OS00

VLR.TOTAL

BCICMS

VLR.ICMS

14.120,0C

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

TBASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- -. . .

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE 1
SS, NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DE TRIBUTOS - LC 123/2006 A
NEXO III. ALÍQUOTA (18,45%) FONTE IBPT.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e murlicipa
ia: 18,45

RESERVADO AO FISCO

1

VALOR DO ISSQN

V]-R.

ALÍQ.

ALIO.

RVAgonc4a DV Cl Conta

Ooinp

452

Áaf

3596 3 1 . 400.3993

ntiade

aC'/)rTQ,L

•

..

C2 8&se CnequeN.o

C3

5 001. 205260

1

___

_______

-

/t,.,

/ze

.-,--------

,e4-'s

--

A-1

R$..Ø.J2ZcX7,^'

.

',

,-

as

ou soia o~

açdo

de

s

BANCO-0On:
CAMARA 005 OEPUTADOSOF

00.000.00012561-53
04CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLI ENTE aUlCAII0OCSOE

-

0812000

3O4

2/7occJ o
:

BB 400.399-3
PG.201 51628

/

NF-e

RECEBEMOS DER B FERREIRA RIOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N° 000.000.004
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1

DANFE

lu

CONTROLE DO

R B FERREIRA RIOS - ME

TAKIT.

1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.

ai da

site

NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/p or t'
da Sefaz Autorizadora

J

CNPJ

6

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150036411513- 03/11/20 12:03

1 23.304.247/0001-05

0773727600133
Á

5315 1123 3042 4700 0105 5500 1000 00([J%^~

Consulta de autenticidade no porta

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviços
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CHAVE DE ACESSO

[

N° 000.000.004
SERIE: 1
Página 1 de 1

Q. QC 6 Rua H, S/N - Casa 18 - Jd Mangueira] - São Sebastião,
Brasilia, DF - CEP: 71699278- Fone/Fax: 6192432560

FISCO

I I I I I IOI I (I I I I MIHI I M ID I/

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entradaí
1-Saída
1
1

£ nrn,nt

NOME/RAZÃO

-

Partido Popular Socialista
ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

SCS QUADRA 07, BLOCO A, ED. EXECUTIVE

ASA SUL

MUNÍCIPIO

FONE/FAX

Brasilia

6132184123

1 CNPI/CPF

DATADA EMISSÃO

129.417.359/0001-40

03/11/2015

J CEP

DATA DE

J INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

ENTRADA/SAÍDA

03/11/2015

170307-901

NORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:00

DF 1

FATURA

F

MENTO A VISTA

BASEDE CÁLCULO DO ICMS

J

VALOR DO ICMS

J

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00 1

J DESCONTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,001

J
0,00 1

0,00

0,00

0,001
f

0,00!

J

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,001

0,00 1

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO IPI

14.120,00

0,00

TR ANP(bRTÁfl(R/V(II 1IMITS TRIÂNSPÍ)RTÂ[)flS
FRETE POR CONTA

RAZÃO SOCIAL

J

9-SemFrete
ENDEREÇO

CÓDIGO

PLACADO VEÍCULO

ANTF

fl3f'
MUNICÍPIO

ESPÉCIE

QUANTIDADE

1

MARCA

nA nnc nn oonn, r'rn,crnx/,rn
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

NCM/SH

Serv. tecniEos esp. em estrolegias para
atendimento/relacionamento digital e produção de
COBIeúdO para as redes sociais
Total aproximado de tributos federais, estaduais e
municipais: 11,45

00

CFOP

UNID.

UF

CNPJ/CPP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

1
NUMERAÇÃO

QTD.

VLR. UNIT.

-

PESO BRUTO

VLR. TOTAL

BC ICMS

1

'/LR. ICMS

1

14120.05001

:ALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

J VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

J BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO CERA CRÉDITO DE 1
SS, NÃO ESTA SUJEITA A RETENÇÃO DE TRIBUTOS - LC 123/2006 A
NEXO III. ALÍQUOTA (18,45%) FONTE IBPT.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa
is: 18,45

RESERVADO AO PISCO

VER. IPI

14120.0j

.0000

J VALOR DO ISSQN

PESO LÍQUIDO

ALIQ.

ALÍQ.

Comp / /Banco
45 1/ ,' 001
'

•0

/

fl

&c,a

iv ci coma
1 400.399-3

3596 3

C2 Séde

o

o

e

de

Cheque N.o

001 205265

5

C3

R$tJ ,J2 a

2

iiJ

X5 *i1$

c6i..'-O 6: V,

fo

a

ousuaorden/
de

BANCO DOBRASL
CAMARA 005 DEPUTADOSOF
00.000 00012561-55
04-CAMARA DEPUTADOS AN,IV
EMPRESAS/ENTIDADES

Ir

PARTIDO POPULAR SOCIALISJA PPS
CNPJ 2.417.359/0001-40
CLIENTE 8ANCARIO DESDE 08/2000

67

,v/y: 2

BB 400.399-3

PG.201 5/730

10/1 L70j
48111 Ï43b

0ANr
14

/IGL 0610: 3t

o Lt:RI

DO 004DTI

)ii4J
10 1 M
LM
)INHI 14u
. II?

.

414

:441 O :ti 4!

ii

MI
4,,, :4,

M. I)Lnj:i
VÁLp (, IÍQ{JI :
44
VAI. 1)4
)
Li 'Ij%f

IQIJI!)

Ii ,'4)44 1H
14. 4. 14
14. 1 '4 141
1

NIl.AIJ1I4IJ,:014,J
1 110 tII VI R )
liMo
I--NI-RJ:HhIlR,;

4ft'H.8()/4311 I,16,J
14 tR4 1 1 flui
OMi4flj
INÍ0RM,;Í4F

-

2J

2c,/4

RELATORIO MENSAL DE AfiVIDADES

SETEMBRO/2015

\;
1 . 41
\r
- :

q

)

MI

MINIM=
IuItI't^

1I EI] I]Ii

No segundo mês de campanha, após unificação da identidade visual, a/
ações se concentraram em divulgar e promover amplamente a campanFjT,0
liação partidária e fomentar a landing page nas redes do partido, dando v$rLim7aio
alcance das publicações aproveitando ao máximo o que cada rede pode IfeJ4cer.65
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PPS - Partido Popular Socialista
drr oro v
Saiba somo o PPS está enfrentando com coragem e determmnacSo os
desafios em Mtóiia-ES Com voc& podemos fazer muito maio Vem com a
$ gente. filie-se. http:I/fihiacao.pps.org ,br

PPS Partido Popular Socialista
Se Vocé quer um partido ve rdadv4ro corajoso e clvente vem cor a
qe te' Prruv nis so, Fili e-:e ao #pps23. Oesus httpnf,ha.o pps n'o br

VERD(OEIRO. CORAJOSO. DECENTE
'PP23
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431

foram
portancampanha
de
filiação
vídeos
da
Os
to amplamente divulgados nas redes e tiveram seus alcances impulsionados e divulgados nacional e regionalmente de forma assertiva.

Partido Popular Socialista - PPS23

Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital
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O monitoramento estratégico do PPS se concentrou em avaliar a repercussão
sentimento do PPS e da campanha de filiação nas redes sociais, sobretudo nqç
canais digitais associados.
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Ocorrências qu

923
ocorrências por dia:

30,7
alcance total destas ocorrências:

3.471.749
Alcance médio diário:

119.715
3.1 - METODOLOGIA
3.1.1 - Definição de palavras-chave a serem monitoradas:

"PPS, PP523, Partido Popular Socialista,
4*Impeachmentja"
3.1.2 - Diariamente é realizada coleta de ocorrências nos canais digitais e os dados
coletados são classificados em cinco níveis:

()

Positivo

Falam bem do partido;

Favorável

Não falam bem mas favorecem o partido;

Neutro

Falam bem ou mal do partido;

oDesfavorável
DNegativo

Partido Popular Socialista PPS23

Não mal mas desfavorecem o partido;
Falam mal mas desfavorecem o partido;

Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital

3.2- GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.21 - Ocorrências por qualificação
•

O Favoráve
o

QNegatiaE
outro

3.2.2 - Ocorrências por qualificação dos últimos 30 dias
120

60
i*1

c
1c

Os gráficos acima mostram a quantidade de ocorrências coletadas e classificadas como
positivas, favoráveis, neutras, desfavoráveis e negativas. O pico de ocorrências favoráveis se referem às divulgações da campanha de filiação partidária e a participação
efetiva do PPS na frente parlamentar pró-impeachment.
Partido Popular Socialista - PPS23
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.3 - Ocorrências por sexo
O Mascuino
O Fernino
O Desconherkl
• Não aplicável

3.2.4 - Ocorrências por sexo

•1.000

750

500

250

L!1
Mascuno

FernriWio

Desconhecido

Não aplicável,

As informações de sexo são coletadas automaticamente, conforme a declaração dos
publicadores, caso declaradas publicamente.

Partido Popular Socialista - PPS23
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.5- lIlI,375
250
125
II

3.2.6 - Ocorrências por serviço
•

O Instagram -. T.ags
Fareboak Posts/
Com•entàflos Págna

O GoagIe
O YouTube - Vídeos
•® BIogs

Os gráficos acima mostram a quantidade de ocorrências e o percentual de ocorrências
coletadas por serviço na rede. Neste mês o facebook foi responsável por grande parte
das ocorrências relevantes, com 47,9% ficando o Instagram em segundo lugar com
28,4%.

Partido Popular Socialista - PP523
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.7 - Ocorrências por serviço por qualificação

500

375

250

125

o
Çj;oO

O gráfico acima mostra a quantidade de ocorrências por serviço e suas respectivas
qualificações.
3.2.8 - Publicadores mais influentes

1rnP0rarSUPllemefltCS(22.09)

7flavaasantos(2 1 784)
aybet( 13.736)
Juiza seres(
O

25000

13271)
50.000

75000

ii$I$JsI*I$]

O gráfico acima mostra, baseado no número de fãs e ou seguidores, quais os publicadores mais influentes no período.
Partido Popular Socialista PPS23
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.9 - Publicadores Evangelizadores

frereobei1o(4 7)

Ja Mbet( 39)
] PPS - Pado Popular Socahsta(35)
EUEZERRER(31

3pps29)
a

75

150

225

ffit

3.2.10 - Publicadores Agressores

Os gráficos acima mostram os principais evangelizadores, ou seja, os usuários que defendem o PPS e os principais usuários agressores, ou seja, os que criticam o PPS,

Partido Popular Socialista PPS23

Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital

3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.11 - Alcance total por qualificação
O Positivas
O Favoráveis
Neutras
O Desfavoráveis
O Negativas

O Alcance total por qualificação m
tra.o percentual de pessoaLz
das por cada tipo de qualifi4açã/

32.12 - Viralidade por qualificação
A viralidade por qualificação mostra
o percentual de pessoas alcançadas
quando o conteúdo foi repassado
adiante, ou seja, viralizou.

O Positivas
O Favoráveis
O Neutras
O Desfavoráveis
O Negativas

32.13 - Sentimento
Gráfico - Sentimento
3000

O gráfico de sentimento mostra a diferença entre a viralidade positiva e negativa.

2.250

No período tivemos um sentimento positivo de

2 .875

.5QD

750

0

Sentimento

Partido Popular Socialista - PPS23
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.14 - Termos mais citados por qualificação
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3.2.15 - Tags mais citadas por qualificação
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Partido Popular Socialista PPS23
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3.3 - NUVEM DE HASHTAGS

#acordabrasI #brasU #dflrnacorrupt #fi lese #foacorrupcao
#forauIa #forapt #foraptraas #impeachrnentdHma

#ForaDflma

im peach me.ntJa

#Juadrao #ogganteacordou

#pp.s23 #ptladraa #ptralhas #vemcomagente #VemprarLa

74

I
rnpeachmentj

121

#pps23

114

#vemcamaeme

105

#ese

73

#iaradrna

70

#forapt

€0

#IrnpechmerIJa

29

#acordabras

25

1

25

#vemprarua

25
.24

#og!gan1eacordoJ

#rnpeachrneifldEma

21

#bas

20

ftíorapta

20

#ForaDirna

8

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

#dmacoffLpla.

18.

#fcwacamipcao
.......................... . .
...

...

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

.

#pflaciraa

#ptíJS
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3.4 - GEOREFERENCIAMENTO
Alguns serviços permitem que o usuário indique sua localização geográfica. Desse mod
quando faz uma publicação é possível saber onde este usuário está localizado. Aba)
o mapa do volume de publicações georeferenciadas no período.
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3.5 - EXEMPLOS DE CONTEÚDOS QUALIFICADOS
4.5.1 — Blogs

Ocorrência de blog marcaç
como positiva.
ranhão destaca prjetoJ d6
combate ao analfb9[strno
de deputado do PP"1

Bto;IiO

[ã*i

construindo uma nova São Luis
SI0qdttIutn OrsIOS no *0ccb0o11

10 0, .,t.01Y0 4* 001*

Deputado solicita implantação de projeto de
combate ao analfabetismo

oçidoHuçjo Fits

• t't0fl0)1

-

S00-fl10 00 T0nftl*r
r

Co! abor440ros

ALERTATOTAL
FSenado

Diário d?emaroburo - Partido

o

Líder da oposição no Senado pode deixar P500 Outros

aexta4etra, 11 de setembro de 2015

1

Ocorrência de blog marcada
como negativa. Matéria que
tenta desqualificar a iniciativa de Impeachment feita pela
oposição.

Não caia nojoguinho tucano do impeachment

Partido Popular Socialista PP523
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3.5 - EXEMPLOS DE CONTEÚDOS QUALIFICADOS
3.5.2 - Twitter
PPS23

•j &guir

'pp23

Lançado o Movimento Parlamentar próimpeachment. Assine o abaixo assinado em
proimpeachment. com br #impe ac hme ntja

5

Ocorrência twitter marcad
como positiva.
rZ
Divulgação do nvi»ntÕ'7
pró-impeachment /:_
e para
vocação da socViIxo-assiassinatura do
nado.

ni -

isr

41

Roberto Freire.
t

np hrr1 p mobikz- prenf-r d
Pot
trr1 P
Tttros pwtkbS, &CESE O SITE or; F2 2

Ocorrência twitter marcada
como negativa.

-

Kérsso Moera

-j sU

@freireroberto pps23 na boa Roberto, o
nome disso deveria ser Pró-Criset' - Vamos
aumentar a crise e enfim, o PSDB assumir
o circo

Partido Popular Socialista PP523

Usuário critica o PPS e seu
presidente Nacional, Roberto Freire contra a mobilização pró-impeachment.
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3.5 - EXEMPLOS DE CONTEÚDOS QUALIFICADOS
3.5.3 - Voutube
Ocorrência youtube
marcada como po
Inserções estadua d PPS78
Joceval do PPS-13X1,

Propaganda Partdária .- Joceval Rodrigues PPS Bahia

TOu

H'

Inserção Nacional do PPS.
Presidente Roberto Freire.

PPS ROBERTO FREIRE

Partido Popular Socialista - PPS23
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3.5 - EXEMPLOS DE CONTEÚDOS QUALIFICADOS
3.5.4 — Facebook

•

Inserção da coordenação Nacional de M
lheres do PPS.
1

PPS - Partido Popular Socialista
-

PU

- ,r, tar -

:

O Brasil precisa de mais mulheres na Política. A Cocrie'aco Nacional cl
Mulheres do PPS aguarda por você, rnulher,
malhei que quer f azer da SUE cidade
um lugar melhor. #emomag&ne #filiese htt //fl'iaco po org.hr

79

L33 L.

•1----- .................------- .--- ................
2.577 pessoas alcançadas
CuTt-Co1ltSrCoflWertffllar

&rffer- f32 >25

Material de lançamento do movimento Pró-Impeachment na câmara. Ações de seeding
e marketing digital renderam alcance orgânico de 55 mil pessoas.
55.303 Pmscas alcanedes
PPS - Partido Popular Socaist
PUhIICGÉiO por :Larra Gieee! (- 10 de mtembrc

14.363

Presidente e líder do #pps23. participam do lançamento do l4ovirnento
r pró-impeac:hment da presidente Dilma. Assine o manifesto
Panar
aqui -> nttps:llgoo..gI/8AFoNh #irnpeachnientja #vemcoma9ente #video

2.648

vísuaiL-a &s da video

Cuí1as, crnentárii yE e nparti1harnentos

1;586

1.696

110

Cum

Em uma publicaco Em
ompartthamentos

203

219

16

Cntrk

Em uma ubcao Em
coropari rnentoe

733

716

Conparthornmm

De urna puceçEo Em
copiLarnentara

6.049 CIquea em ub4z-ee
528

I1I

55.303 pessoas alcançadas
curfir• Comentar - CeqparfflhaT

Bufter
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t110ÇI67i6

Cues pai-a
reprodu:r

225
CE,um no imn<

5.296
Outi-os ciques é

FEEDBACK NEGATIVO

14 oia pubiaco
o EÉEfltinO ZOÉVO srorn

2ocufler toduhIcacõee

1 Descurtir Pâgini
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3.5 EXEMPLOS DE CONTEÚDOS QUALIFICADOS
-

3.55 - Facebook
re La~i aeael i , de deerder

Oposição entrega a Renan pedido para que ele devolva a Duma proposta
do Orçamento - ittp:llgooglfrbzRw3 #pps23

-__- -1

à esquerda, divulgação de notícia sobr
atuação parlamentar do partidq Fnmento de fãs com a pág ina com 4?ga°
nhar força.
V71 80

sIiÍÍwhi!
66 pessoas alcançadas
Oewtr ConentfiT Cemp&ihr - fe - i 26 Çi 2

PPS - Partido Popular Socialista
1 4de atamhre Edeede -4

A Dep Eliziane Gama e o líder do PPS Dep. Rubens Bueno querem a
aprovaçLio do requerimento do partido que pede a convocaçrio do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. -Leia hffp:llgoo.glieOOuv
Ppetrobras #prcpina #corrupção #lula

ireita: Notícia da mobilização do PPS
p....a convocação de Lula para a CPI da Petrobrás.
È- l

2.87 pessoas alcancadas
Cu-tiç Coniiter Companeuix ; SuÍln

Partido Popular Socialista - PP523
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4- EVOLUÇÃO DAS REDES DO PARTIDO
4.1 - TWITTER

0:

Publicacões

81

11/ ia

1

Seguidores:

3.594

72+
Seguindo:

1.76O

L..

O Twitter do PPS possui praticamente o mesmo número de publicações que o facebook
com média de 11 publicações ao dia. Teve um leve maior de seguidores no período
(71).

O gráfico abaixo mostra um número mais frequente de tweets nos dias de semana. O
crescimento de seguidores é constante mas ainda tímido.

3.596

..,

o
/

a

'a

-

1n
ri

.-...1 U
Sp 02

Sep 06
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Sep 10

Sp 14

Sep 18

99....

p 26

Sep 30
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4.2 - FACEBOOK

Publicações norío 0:82
10,7/dia
Novas curtidas na fã page

1660
55,33/dia

Envolvimento:
Comentários:
524
7.038
Curtidas:
-. Compartilhamento: 1.804

9.366
(17,4/dia)
(234,6/dia)
O/dia)J

O Facebook do PPS teve sua média de postagens aumentada de 7,2 postagens
ao dia para 10,7 por dia. No período tivemos 1660 novos fãs, frente a 700 novos fâs no
período anterior.
DHouve também uma considerável melhoria no envolvimento, onde passamos de
4.000 para 9366 (soma de comentários, curtidas e compartilhamentos).

Tata de 'curtidas- na Página até hoje- 6$53
Li Total de curtidas na Página

01,1

5

77

Partido Popular Socialista PP523
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IM IM 1
5] - GRUPO DE ANÚNCIOS

No período prosseguiaram os anúncios para melhoria da popularidade
e também para a campanha de filiação.
1 - Promoção da fã page oficial (Partido Popular Socialista)
Pã_Mna s~

Período:

7

PPS - Partido Popular Socialista

13 dias

As notícias da bancada do FPS no Congresso. Vem com a ente
WOCtLJER UM PARTIDO -

,

EHI3UIRO, C3RAflISO 13ECE$fE

Alcance:

7.733 pessoas

VERCI

Resultados:
403 curtidas
PPS - Partido Popular Socialista
Perdp4iti:o
€953pe-sscs
curtiram isso.

Curtir Página

2 - Promoção da landing page (Objetivo de filiação)
PPS Partido Popular Socialista
Patrocinado
#PPS23, um partido verdadeiro, corajoso e decente. #verncornagente Ate-se
online

EhTUUE WtttU PAløO
IR. CORMCC E UEcENTE

VÊM MM
AGENTE!,

' --'-. ,-"-- -'-''-

Período:

11 dias
Alcance:

LUII1U
Filie-se ao PPS

Á.

pessoas

Resultados

#PPS23, um partkto verdediro, corajoso e decesle. #venornagente Fite-se online

347c[iques no site

FiUA(,AO P.F.Oti,GíR

CQrnsetar'Cntitlw'

17'.Çso82
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5.1 - GRUPO DE ANÚNCIOS

Foi realizada também promoção específica para os seguidores do dep. Roberto
Freire, presidente Nacional do PPS para a landing page de filiação
1 - Promoção da landing page - Fãs de Roberto Freire
PP - Parlído Popular Socta{ista
Ptrrdo

(Fíodo:

Se você quer um governo competente, honesto e ínovador. #vemcomagente
Filie-se ao ps23!

g1L

r' -

SVOCUEHU*OOVEl

Alcance:

tOP[t(NTE.K3ESlOElNOAOR

EÍJNT
'Q •
1

12 dias
22.940pessoas
Resultados:

ïb ''

310

CIiquesnosite1

Filie-se ao #PPS23
FU AO PP.ORG

saffia mais

P

Qirt Ccntr Compariilhsr eJ41

21

Partido Popular Socialista - PP523
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5.1 - CONVERSÕES
Para mensurar o retorno dos anúncios, foram criados pixels do facebook que são
pedaços de código implantados nos sites de destino para medir quanto do tráfego proveniente do Facebook atinge seu objetivo.
Posição em 1511012015
1 - Acessos à landing page;

7.196
2 - Acessos ao formulário de filiação online (primeira página do SIAP);

2.800
Efetivação da filiação online (Página de impressão do boleto no SIAP);

1.378
5.1.1- Gráfico
O gráfico abaixo mostra a evolução dos resultados da campanha.
Status

Nome

a Ativo
e

tRetretoi

Partido Popular Socialista PPS23
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1/

F1 E
i215

3

i

t

-

14 r-

1 1hIJ

iii*.'ijIjJ I!![ii [111111 El 1 [I['iI
No terceiro mês de campanha, as ações de promoção da ativid
de partidária foram intensificadas mantendo, no entanto a divulga ç
YT
pia da campanha de filiação que teve seu prazo extendido até março
,

E

c

à.

1 *

o

-

fl[[fl
PPS -Partido Popular Socialista

PP vai as ruas coma ca 'rpa"s
'.1 de Fr1rtc.a http /;
aV:n.'C-i se
rsni f5ese pps23

-

PPS vai para as ruas
com a Campanha
Nacional de Filiação

LI

PPS - Partido Popular Socialista

wwwppsorgbr
PPS e F/P prornovsi5o e w ferêne ia psr' det:.e r p roblemas e eokcaes
para sciadee-htpI.o'npaa

PP$eFAP

promoverão conferência para
debater problemas e soluções

VEM COM
GETE!
1 Qj*iti

Paro as cidades
—wL
4.531 eesors aeaeas

(t)___
-

__________
i

Prosseguimos com a divulgação dos vídeos de campanha regionais, em nível
nacional bem como com a ampla divulgação da atividade partidária nas pontas, por meio das fotos no Instagram.

2 532 prsost siçads
Cor' Cn i

E

Partido Popular Socialista PP523
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1 =^I

[Ii IJí'1!i

IiiTI[J

[Ii

O monitoramento estratégico do PPS se concentrou em avaliar a repercussão
sentimento do PPS e da campanha de filiação nas redes sociais, sobretudo
canais digitais associados.

nqq

cL
7.'9C 14
64
6.292.498

Ocorrências

/

T

ocorrências por dia:

alcance total destas ocorrências:

T

T

J

AG11NALDE

Alcance médio diário:

tIWto

209.750

3.1 - METODOLOGIA
3.1.1 - Definição de palavras-chave a serem monitoradas:

"PPS, PP523, Partido Popular Socialista,
4*Impeachmentja"
3.1.2 - Diariamente é realizada coleta de ocorrências nos canais digitais e os dados
coletados são classificados em cinco níveis:
Positivo

Falam bem do partido;

Favorável

Não falam bem mas favorecem o partido;

(\ Neutro

Falam bem ou mal do partido;

oDesfavorável

Não mal mas desfavorecem o partido;

JNegativo

Partido Popular Socialista PP523

Falam mal mas desfavorecem o partido;
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a
3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
32.1 - Ocorrências por qualificação

3.2.2 - Ocorrências por qualificação dos últimos 30 dias

75

:si

ç2

\"

'

\

V'

V

\'

&,b

\?Í rzr;'S íI rj

rb

Os gráficos acima mostram a quantidade de ocorrências coletadas e classificadas como
positivas, favoráveis, neutras, desfavoráveis e negativas. O pico de ocorrências favoráveis se referem às divulgações da campanha de filiação partidária e a participação
efetiva do PPS na frente parlamentar pró-impeachment bem como às manifestações
pelas operações Lava Jato e Zelotes.
Partido Popular Socialista PP523
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.3 - Ocorrências por sexo

r'

11 L'!.'1WL

TLVZ1

3.2.4 - Ocorrências por sexo

1L200:

600

M

Mascuno

Fem flflO

DesconFteciÏd o

Não aplicável

As informações de sexo são coletadas automaticamente, conforme a declaração dos
publicadores, caso declaradas publicamente.

Partido Popular Socialista - PP523
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.5 - 0
1.200

E1S1$

E$J

3.2.6 - Ocorrências por serviço

O Twitter
O Iinistagrarn - Taçs
Facehoo - Pasts/
ComeEiflários Pgna
C) Go oge
O YouTube -• Vídeos
B ag s

Os gráficos acima mostram a quantidade de ocorrências e o percentual de ocorrências
coletadas por serviço na rede. Neste mês o twitter foi responsável por 54,9 v/o das ocorrências coletadas enquanto o Facebook ficou com 14,6% atrás de 14,9% em Blogs.

Partido Popular Socialista - PP523
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.71 200

JsI

600

o

O gráfico acima mostra a quantidade de ocorrências por serviço e suas respectivas
qualificações.
3.2.8 - Publicadores mais influentes

1

cynaramenezes(53.65S:

Trereroberto:4 1 322)
]MoierS.andavo(27i16)
Oi

( 1 2:6.1736)

jE.dG.aarcda(252i:l
O

50000

100_0010

150000,

20O000

O gráfico acima mostra, baseado no número de fs e ou seguidores, quais os publicadores mais influentes no período.
Partido Popular Socialista - PP523
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.9 - Publicadores Evangelizadores

PPSPOA(23)
__________ffeerctrLo( 19)
0

40:

80

120

160

9

12

3.2.10 - Publicadores Agressores

Rosa na Tembee Jovane MoriUell2)
PTmentndoWaTV( 1)
LeUciiaXShJdbrt( 1)
EaneGrasshi( 1)
TV Nordeste BaNa 1)
0

3

6

Os gráficos acima mostram os principais evangelizadores, ou seja, os usuários que defendem o PPS e os principais usuários agressores, ou seja, os que criticam o PPS.

Partido Popular Socialista - PPS23
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3.2 - GRÁFICOS DO MOMTORAMENTO
"1

32.11 - Alcance total por qualificação
0 Positivas
O Favoráveis

Q Desfavoráveis
O Negativas
outro

O Alcance total por qualificação m9Stra o percentual de pessoasÇ
aç3
das por cada tipo de

3.2.12 - Viralidade por qualificação

A viralidade por qualificação mostra
o percentual de pessoas alcançadas
quando o conteúdo foi repassado
adiante, ou seja, viralizou.

O Positivas
O Favoráveis
Neutras
O Desfavoráveis
O Negativas

E2O%

3.2.13 - Sentimento
Sentimento

O gráfico de sentimento mostra a
diferença entre a viralidade positivaeneqativa.

Diferença entre a vuaridade positiva e negativa 3.377

No período tivemos um sentimento
positivo de

3 .3 77

2000

ioorJ

Sentimento

Partido Popular Socialista - PP523
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95

1

3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.14

22

1.50

75

t-J

3.2.15 - Tags mais citadas por qualificação

150

250

o
AO

v

Sp

4.o'

çIÓ,
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3.3 - NUVEM DE HASHTAOS

#fiese

#FoaADAM S
#AVANTE #CO.MPRADA #De rrubaOVeto26
#ForaDrna #FaraPT mpeachrnentJA #MPEACHMENTjA ffJPSnaL.uta

#pps23 #pps& #ppsam /
..#REAG E #TRUCULÊNCIApura #verncomagente

• : #LUZb\pp S #PLC28Derruba0Veto
•#VERGONHA

7am,

II
#EAGE

98

#pps23

73

erncornagenle

E

61

#fiese

50

#PLC28DCÍEUhaOVCIO

34

j

#IMPEACHMENTã

18

]

#MPEACHMENTJA

15

#TRUCULÉ NCIApwa
#AVANTE
#DerruhaOVe.o26

#ForaDrna
•

Partido Popular Socialista - PP523

#ForaPT

Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital

3.4 - GEOREFERENCIAMENTO
Alguns serviços permitem que o usuário indique sua localização geográfica. Desse modo
quando faz uma publicação é possível saber onde este usuário está localizado. Abaixo
o mapa do volume de publicações georeferenciadas no período.
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4.1 -TWITTER

Publicações noy99
16/dia
Seguidores:

3.651
1.768

Seguindo:

O Twitter do PPS possui praticamente o mesmo número de publicações que o facebook
com média de 16 publicações ao dia. Teve um leve aumento de seguidores no período
(57).

O gráfico abaixo mostra um número mais frequente de tweets nos dias de semana. O
crescimento de seguidores é constante mas ainda tímido.
"

Foiio,wers -

Tweets

VS

4

Cear

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

/

1
.Qct(1
• 165owers

.0

ctO6

O
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4.2-FACEBOOK

/
/

Publicações no ro o;J

,32/dia
Novas curtidas na fã page

1414
45/dia
Envolvimento:
Comentários:
299
Curtidas:
3.269
Compartilhamento: 1.804

8.458
(9,6/dia)
(105/dia)
(32/dia)

O Facebook do PPS teve sua média de postagens reduzida de 10,7 postagens ao
dia para 6,3 por dia. No período ganhamos 1414 fs. um pouco menos que os 1660
novos fãs conquistados no período anterior.
Houve também uma redução no envolvimento, onde passamos de 9.366 para
8.458 (soma de comentários, curtidas e compartilhamentos).

Total Page Lkes as aí Today T577
Totade curtidas na Página

Partido Popular Socialista - PP523
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4.2 - FACEBOOK - PAGEMATCH
O Pagematch é uma ferramenta que compara a capacidade de envolvimento de
cada página com seu público, com páginas do mesmo segmento.
O PPS é um partido que tem conquistado seguidores no trabalho realizado nos
últimos três meses para a campanha de filiação e, apesar de parecer pouco relevante,/
tem um índice de engajamento superior a outros partidos com número bem
fãs. Vamos às telas comparativas:
01
=Ni

bookppsnacI

X

(

*

r,êdia

total

fãis
1t&I de P2 d pre.

96t351j

x

7.547

publicações
Tote de. phliee da pJire. mfteto ee úItinie 1 ÍX

x

53

Ou

úffimw; 7

45

curtidás
Conteem de wr1hie nec pubi r5ec coleiedec

-•••- 146,067

B&666 -

comentários
Conteem de o ent&rioc fetoc nec publeeçdec o1e4adac

j37

x-- 13.879Ø

compartharnentos
Contae.m de eomperI enenoc fitoc dcc pube cc
et

980 - - x .

67.980

engaJamento
o nel de eroejcmento de pocc rcm cc fc. recultedo de:
+ lconerc io2 + lrurtidec/ pubi &ec

D 0,9200%

Partido Popular Socialista PPS23

100

0,8732%
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[ebookcornfPPsnaclonI

X

.

rnèdia

fetal

fâs
Tolet da fa d pnioa.
j

• 7.547

94.904

x

puhUcaçes
Total da

da pioa, limitado

llimaa 100 mi tltirrioa 7 disa

curtidas
Corffiaem d rurlidas na puhIicar0e tolatadaa

507

666 - ..
comentários

Caetaam de tornenIkiw,, feitos naspub1ieecóam oIetadaa

37

.x

39

comp2rthamentos
Coateoern decwnpartfharneraoa faiteo da peetiaaçee aoletadaa

985

x

399

engajamento
adira o Rival de enoajaroeato da pitoina cora or fita ra limito da:
(rompartiiharnantoa*} ^ wnmrianoa
riatida 1 bltr.am5arl f fita) 100.

0,9238%
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. 06259%©
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X [

tot

fâs
Total de d de pone.

x--• 253848

pubflcacões
Tc,tal de pubrw pfhc5 de poine. limftedo ee úlUrnae 100 cei últimoq 7 des.

53

18

x
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679x—
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1.019 -• x-2.505
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Mim o nivet da enqajeseento de pie coro oc te, recultedo de:
1 tst 100.
«(eoa1portitbemer4oe3l + (c entrioe2i + cirtido9/ pObi

(00,9524% 0,5187% CO
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4.3- INSTAGRAM

Publicações no

13

Seguidores

2.123
Um dos canais mais trabalhados no período é o Instagram. Uma rede social de
imagens cotidianas onde está sendo amplamente divulgada toda a atividade partidária
nos estados, referente à campanha de filiação.
Reuniões, eventos de filiação e o dia a dia de quem bota o pé na estrada nos estados e municípios reunidos num grande e rico acervo fotográfico do PPS que já reune
em 3 meses 2.123 fãs.
Para se ter uma idéia, estamos prestes a alcançar partidos como PT e PSDB em
número de seguidores.
Este trabalho deve continuar para divulgação ampla das ações locais. O estímulo
ao fornecimento das informações sobre as atividades locais deve ser reforçado nas redes internas do partido como o grupo do WhatsApp.
Obter o aplicativo Entrar

p3s23brasU [SEGUIR
Partido Popular Socialista 23 Quer um partido verdadeiro, corajoso e decente?
Filie-se ao PPS #PPS23 c9 Canal oficial do PP523 D goo.g!/Eqnkti
541 publicações

Partido Popular Socialista - PP523

2,123 seguidores

seguindo 6,750
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Obter o aplicativo Entrar
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www.psdb.org.br

III

230 swbEkorfies

J 3,047

sectundo O

teouídoren

1

PARAPAGARACO';T

DOS ERROS DOS
GOVERNOS DO PT,

partídopopular

1

-]

partido popular wwwppes
194 puhtcocôr's

2,754 suidores

SeqLrirOJO

—

1

Obter o apurativo Entrar

partidopsuv
Partido PSUV (Oficial) Partido Socialista Unido de Venezuela, cl partido mós
aidç de hhistoria y cru g zoIa;a, cl partido dei p ueblo y dei Comandante Eterno
Ilriqo Cióvrrz. www.psuvorgve/
864 publicoçies

'1n.tagtain

.

8,445

ssrquindo 34

Obter o aplicativo Entrar

•

pa rtidosocialdemocra ta
PSD, -

sequictøres

Partido Social Democrato Fund.-ido c, , in

é,*,

Í

d^, Ria^o

de

1974,

pc,,

Sa

/

511 OribIica( or's

-

r

Acnorna.

7' PORTUGAL

flO

c
.

1

sn*o ou
•R1° EL

Crina;

rupw

*

"15

4 -t O .4.. •Ifl

a'r9corq

.4 ',

4

*'I,

tmor n

oSra, o o ai
4

't i''

Ui

a",iurriu

59

••

r POtiTtI(.AL

\r & aio
"ti' 'tia

laos.S

t.aO nuian. Sn a. '.__

2.497 s truicini is

dIa

mr
cii- ir
la"

O P5 não tem
plataform a
ntendímento,estdpci
por três frágeis acorc
bilaterais que não poso
., de um manifesto

í^;~ ;L],
de' t

.itU,Ort. 'gJ.
if . 101'
Ei'
1

0%

Partido

Popular Socialista PP523

Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital

•

I.

5- FACEBOM ABS
5.1 - GRUPO DE ANÚNCIOS

No período prosseguiaram os anúncios para melhoria da popularidade c
e também para a campanha de filiação.
1 - Promoção da fã page oficial (Partido Popular Socialista)
--

Período:
PPS - ParVdo Popular Socialista

42 dias,

As noticias da bancada do PPS no Congresso. Vem com a cante
_______

Alcance:

OÉ QUER UM PARTI IMI
!LH[fllF, CHAJUSO E OECENTE

61.832 pessoas

AGENTE!

Resultados:,:

2.700curtidas
PPS - Partido Popular Socialista
Popo1rtic
6.953
soaa cuitíram isso.

kcurtirPpina

2 - Promoção da landing page (Objetivo de filiação)

PPS - Partido Popular Socialista
Patroidnarto -

#PPS23, um partido verdadeiro, corajoso e decente. vem, cornaaerite Filie-se.
anime
IIUEH 11* PAIflWO
1W. CORA CE ØECENTt
/ vMtfM
AGENTE!

Período:

27dias
Alcance:

117.248pessoas
Filie-se ao PPS
#PP523, um partido verdadeiro, cor~ e decente. evenconagsnte Filie-se ontns
ais

F5I5C/AO P,OR,O.í%P.

Qsriir - Can,tr - Compartilhar

175Ç 39

Partido Popular Socialista - PP523

Resultados:

432 diques

no site

C 52
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5.1 - GRUPO DE ANÚNCIOS

Foi realizada também promoção específica para os seguidores do dep. Robe
Freire, presidente Nacional do PPS para a landing page de filiação
1 - Promoção da landing page - Fãs de Roberto Freire
-7

PPS - Partido Popular Socialista

Se você quer urngoverno competente, bonesto e inovador. ve ince magente

12

FIie-se ao #pps23
E voei CUERtGO V ERN O

AGE

22-940
R

-t

310

dias

pessoas

CLquesnosJ

Saib4 mais

Ctr

Compatltar .4i
R5

(

21

Partido Popular Socialista - PP523

^

esu lt a d os:'

Filie-se ao tPPS23

Ojrdr

1

Alcance:

ETENTE. KEST9 E INOVOR

VEMcÚMT

Período:
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5.1 - CONVERSÕES
Para mensurar o retorno dos anúncios, foram criados pixeis do facebook que são
pedaços de código implantados nos sites de destino para medir quanto do tráfego pro
veniente do Facebook atinge seu objetivo.
/
Posição em 10/11/2015

1 - Acessos à landing page;

7.196
2 - Acessos ao formulário de filiação online (primeira página do SIAP);
:ôo
Efetivação da filiação online (Página de impressão do boleto no SIAP);

1.378
5.1.1-Gráfico

O gráfico abaixo mostra a evolução dos resultados da campanha.
Nome

Status

jpaaVsw
IaftCheAut

Contagem
7:196

i Atrt

#teReçittrutKtn

Partido Popular Socialista PPS23

Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital

IÁ
Contrato de Prestação de Serviços
Que entre si fazem o Partido Popular Socialista - PPS, estabelecido na SC
bloco A, Ed. Executive Tower, sala 826, Asa Sul, Brasília, inscrito no CNPJ 5
29.417.359/0001-40, representada pelo seu Secretário de Finanças, José
Barros Cavalcante, denominado neste instrumento simplesmente CONTRA
a R B Ferreira Rios - ME, nome fantasia TAKIT Comunicação e Te
estabelecida na SHMA QC 06 rua H casa 18 - id. Mangueiral - São Sebastião-DF,
inscrita no CNPJ sob o n 2 . 23.304.247/0001-05, representada pela sua
representante legal Renata Borges Ferreira Rios, brasileira, solteira, portadora do
CPF 009.544.391-63, carteira de identidade n. 4640587 SSP/GO, denominada,
simplesmente, CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula 1 - Objeto do Contrato
A CONTRATADA prestará a CONTRATANTE os serviços técnicos específicos em
estratégias para atendimento / relacionamento digital e produção de conteúdo para as redes
sociais.
Cláusula 2—Atividades
• Organização e coordenação da comunicação digital nas redes sociais oficiais;
• Produção de conteúdo específico para as redes sociais com ênfase na campanha nacional
de filiação partidária;
• Distribuição e impulsão de conteúdo nas redes sociais;
• Monitoramento e classificação da conversação sobre a campanha na Internet;
Cláusula 4— Prazo
O contrato terá prazo de 6 meses a contar a partir da sua assinatura.

6---

TAKIT Comunicação e Tecnologia CNPJ 29.4173591000105

Cláusula 5 - Valor e formas de pagamento
O valor total do projeto é de R$ 69.720,00 (Sessenta e nove mil, setecentos e vinte reais)
sendo pagos em 6 parcelas sendo a primeira de R$ 14.120,00 (quatorze mil cento e vinte reais) e
as seguintes de valor igual à R$ 11.120,00 (Onze mil, cento e vinte reais).
113
Cláusula 6—Fórum
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo. Prevalecendo, porém, a discia,
será competente o Foro de Brasília IDE para dirimir a questão.
E, por estarem de comum acordo, juntamente com duas testemunhas, assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Brasília, l Q de Novembro de 2.015

José Régis Barros Cavalcante
Diretora

Secretário Nacional de Finanças

TAKIT Comunicação e Tecnologia

PPS - Partido Popular Socialista

Testemunha 1
cPF:

Testemunha 1
cPF:

TAKIT Comunicação e Tecnologia CNPJ: 29.41T35910001 -05

-
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j INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SSBST TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0773727600133

CNPJ

23.3 04 . 247/000 1-055

nTINAT,íRJOPF.M1ÇTICNTIÇ

1 CNPJ/CPF
129.417.359/0001-40

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Popular Socialista
ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

SCS QUADRA 07, BLOCO A, ED. EXECUTIVE

ASA SUL

MUNICIPIO

FONE/FAX
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6132184123

DATA DA EMISSÃO
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J CEP
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1

UF

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
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DF

PAJAMENTO À VISTA
CÁIfIItf DO IMPOSTO
J VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

J BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00 1

VALOR DO FRETE
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1 VALOR DO SEGURO
1 DESCONTO
0,00 1
0,00!

1 VALOR DO ICMS ST
0,001 0,00
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f

VALOR DO IPI
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0,00 1
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-
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NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
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Ar£

1 CNPJ/CPF
129.417.359/'000140

NOME/RAZÃO SOCIAL

.

Partido Popular Socialista
ENDEREÇO

BAIRRO/ DISTRITO

SCS QUADRA 07, BLOCO A, ED. EXECUTIVE

ASA SUL

MUNÍCIPIO

FONE/FAX

Brasilia

6132184123

DATA DA EMISSÃO

29/12/2015
DATA DE ENTRADA/SAÍDA

J CEP

29/12/2015

170307-901
J UF

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

J INSCRIÇÃO ESTADUAL

10:43

1 DF 1

F,4TIT9B

P. -MENTO À VISTA

ri! ri Ii fl flfl iA,iDflC'rfl
1 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

1 VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00 1
VALOR DO

0,001

0,00
TI?

DESCONTO

VALOR DO SEGURO

TE

J

-

0,001

0,00

0,00
1 VALOR DO IPI

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO ICMS ST

0,001

VALOR TOTAL DA NOTA

11 .120,00

0,00

0,001

ÁNSPÜPTÁDflP/VA1.IIMF.S TPANSPORTAF)OS

J FRETE POR CONTA

RAZÃO SOCIAL

!
ENDEREÇO

f
1

Sem Frete

J PLACA DO VEÍCULO

CÓDIGO ANTT

UF

1 MARCA -

ESPÉCIE

UF

1

MUNICÍPIO

.

QUANTIDADE

nAnne

-

NUMERAÇÃO

CNPJ/CPF

1 INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO

PESO BRUTO

flC PflIIT(MEIPDVTC'Ci
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO
7319003

NCM/SH

CFOP

UNIO.

00

5933

1

Serv. Técnicos esp. em estratégias para
atendimento/relacionamento digital e prSdaào de
conteúdo para as redes SOcÍaIS
Total aproximado de InbalaS federais, estaduais e
municipais: 1845

QTD.

VI-R, UNIT.
II I20,0SSS

VLR. TOTAL

VLR, ICMS

BC ICMS

VLR. IPI

ALÍQ.

ALÍQ.

I1.120.

100001
1

I1J1

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0773727600133
DADOS ADICIONAIS

J VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1

1 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

11.120,00!

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa optante pelo Simples Nacional não gera Crédito de 1
SS, não está sujeita à retenção de tributos - DC 123/2006 A
NEXO III. Alíquota 18,45%. Fonte IBPT. Dados bancários para
depósito: Banco do Brasil (001) . Agência 3601-3. Conta Cor
rente n° 49862-9
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa
is: 18,45

T VALOR DO ISSQN

0,00 1
RESERVADO AO FISCO

0,00

30/12/2015
359603596

- BANCO DO BRASIL 16:25:04
SEGUNDA VIA
0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3
CONTA:

400.399-3

DATA DA TRANSFERENCIA
30/12/2015
NR. DOCUMENTO
663.601.000.049962
VALOR TOTAL
11.120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R B FERREIRA RIOS - ME
AGENCIA: 3601-3
CONTA:
49.862-9
ER. DOCUMENTO
663.596.000.400.399
IDENTIFICADOR 1:
IDENTIFICADOR 3:
NR.AUTENTICACAO

29.417.359. 000. 140
23304247000105
8.4C1.BCB.00C.522.DA8

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.
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Em Novembro/2015, as atenções novamente se voltaram para
nha de filiação que teve seu prazo prorrogado. Também foi intensa a
da atividade partidária voltada ao combate à corrupção e na oposição
no do PT, com convocações da militância para manifestações populares

•.1

VEM
L
GENTE
1 '
O partido também se engajou na campanha pela prevenção do câncer de próstata (Novembro Azul) aplicando em sua fanpage no facebook arte específica para tal campanha.

sEGuNoo:ojNcAo:cÂucERoERosTATEi[sEeuNDoMAIs
coMuMENTRE90MENsjoiRAsIL!pjNAEM:2oi3,
13772 PESSOAS MORRERAM EMFUNCÃCÍDOOENCA.
PREVE!

Partido Popular Socialista - PPS23

Mø{QJ/L4U

Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital

2- MONITORAMENTO ESTRATÉGICO
O monitoramento estratégico do PPS se concentrou em avaliar a reper
sentimento do PPS e da campanha de filiação nas redes sociais, sobretudo nos
canais digitais associados.

120

Ocorrências qu1fiyid.

27O0
ocorrências por dia:

90

alcance total destas ocorrências:

7.812.227
Alcance médio diário:

260.407
2.1 - METODOLOGIA

2.1.1 - Definição de palavras-chave a serem monitoradas:

"PPS, PP523, Partido Popular Socialista"
.1.2 - Diariamente é realizada coleta de ocorrências nos canais digitais e os dados coletados são classificados em cinco níveis:

Q Positivo

Falam bem do partido;

Favorável

No falam bem mas favorecem o partido;

Neutro

Falam bem ou mal do partido;

Desfavorável

No mal mas desfavorecem o partido;

0 Negativo
Partido Popular Socialista - PPS23

Falam mal mas desfavorecem o partido;

Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital

2.2 - EXEMPLOS DE CONTEÚDOS QUALIFICADOS
2.2.1 - Youtube
Ocorrência youtube
marcada como posiijiva.\

121
Roberto Freire con __________
ciedade para ir às u pedir
e Duma
pelo Impeachme
dia 15 de novembro.

•

PPS - Partido Popular Socialista
.13 de novembro de 2015

O Vídeo também foi repercutido em outras redes
como o facebook

Vamos todos às ruas neste 15 de Novembro.
Pelo fim da corrupção, pelo lmpeachhient de
Diinia e pelo bem do Brasil, verncomagente
pps23 Ver menos
141

Partido Popular Socialista - PPS23

19 comentários

Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital

22- EXEMPLOS DE CONTEÚDOS QUALIFICADOS
2.2.2 - Facebook
'PS - Partido Popular Socialista
Publicada por lassas Oleel ?l 17 da novembro dr 2015

Publicação sobre atuação panar
Arnaldo Jordy (PPS-PA) sobre E
ta. O PPS na oposição ferrenha
no detista.

Para Jardy, Elke foi a matar fraude que o Brasil Já teve.
11ttp://smmppSorg.brI --- jordy-diz-que-eike-paíece-a-rnalor-. /

ii

-

jt

PPS - Partido Popular Socialista
116 de novembrode2Oi5

Jovem. venha fazer parteda construção de um
novo Brasil, Aqui no PPS você tem a
oportunidade de expor as suas ideias para.
melhorar a vida na sua cidade e no seu bairro.
Venha para a JPS. #pps23 #jps23

í
--

$I!

-

http:llfiacaopps.org.br Ver menos

Desenvovdo por Takit tnoogia e arketing digital
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Em Dezembro/2015, foi dado continuidade às ações de divulgação da
com ênfase nas publicações no facebook e na campanha pró-impeachment
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Partido Popular Socialista - PPS23

ctrv isso

pfl

Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital
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O monitoramento estratégico do PPS se concentrou em avaliar a repe
sentimento do PPS e da campanha de filiação nas redes sociais, sobretudo n
canais digitais associados.
Ocorrências quf?adas:

1.350
ocorrências por dia:

43
2.784.197

alcance total destas ocorrências:

CJATMiLATN1ITA

i*ii N1LDE

Alcance médio diário:

wfiWøA'

89.812

2.1 - METODOLOGIA

2.1.1 - Definição de palavras-chave a serem monitoradas:

"PPS, PP523, Partido Popular Socialista"
.1.2 - Diariamente é realizada coleta de ocorrências nos canais digitais e os dados coletadõs são classificados em cinco níveis:

0 Positivo

r

(J

Falam bem do partido;

Favorável

Não falam bem mas favorecem o partido;

Neutro

Falam bem ou mal do partido;

Desfavorável

Não mal mas desfavorecem o partido;

Negativo

Falam mal mas desfavorecem o partido;

Partido Popular Socialista - PP523

Desenvolvido por Takit tecnoiogia e Marketing digital
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2.2 - EXEMPLOS DE CONTEÚDOS QUALIFICADOS
2.2.1 - Facebook

FP

iPrtkirPpuIr

Ia
-

Roberto Freire c
ciedade para ir à
pelo Impeachme
dia 13 de dezem

eu apir Vi

-

2

PPS Partido Popular Socialista
Publicado por Lairson Giesel f?J 2 de dezembro de 2015

Autorizado o processo de
Impeachment de Duma

Autorizado processo de impeachment contra DUma. #impeacrnentja
#acornpanlie #divulgue

1AGPRESIDENE
J o RAWLAO1
DA cÂMAF
AUTORIZA PROCESSO
QE IMPJEACHMELNJ QE D

Partido Popular Socialista PPS23

-ii

Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital
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Usuário: 17641.561/0001-72 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1

^A1^
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4'

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
20t 50925u1 7641 51 000172

Número da Nota
Data e, Hora de Emi sa

251091201508:14:00
C ódigo de riti, aça
D EHI-VBHF 1 MIP

PRESTADOR DE SERVIÇOS
lnscriçao Municipal 4.695.562-3

c p FJcNrJ 17.641.56110001-72

L

ciffilso

NornefPazo Social: TRAVESSIA ESTRATEGIA E MARKETING LTDA - ME

Endereço. AV PAVAO 00231, AP 174 BLOCO B - INDIANOPOLIS - CEP: 04616-010
UF: SP
Municíl:o':' São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/R'a:áo Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Inscrição Municipal:
CEF/C.I.lPJ 29.417.35910001-40
Endereç. ':' AV SCS Quadra 7 Ed. Executive Tower - 8261828 - Asa Sul - CEP: 70307-901
E - mail:
UF: DF
Muni':.ipio, Brasília

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/C.NPJ

%Jome!Razáo Social

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

':onsulooria cio Marketing polít ±0: nos termos do contrato demontrat vo de retenções e valor a

pastar

Valor bruto -------------- $ 21.000,00
Ret.i.nçáo IRRF 15 i.- -- ... R$ 315,00

pj

fins COli 4,65%.. R$ 976,50
Paac --------- - p5 17700,50

Valor o

Eiadoa. Ban ':lric's: Eiancc Bradesco

i.JSSR$)

:z5géncia

118 4-3 dc 0018580-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.000,00
COFll1S(R$)1F/PASEP(P$)
iRRFR$)
es LL(R$)

Código rio SErYiO
02496 - Propagandae publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.
credito (R$)
Valor do ISS (Ri)
Alíquota t%)
Base de Cálculo (R
Vaior Total doo Deducóso (P$)
0,00
Valor Aproximado dos Tributos Fonte
Numero Inscrição da Obra
Municipio do Prestação do Serviço

r,'9011 2

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta JFS-c foi emitida corri respaldo na Lei n 1 14.097/2005: 2) Documento emitido por ME ou EPE optante pelo Simples
Na,: ionoil,

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/flOtaPriflt.aSPX?flf 1 9&inscricaor=4695562... 25/09/2015

9

https://aapj .bb.com . br/aapj/home V 2.bb!tokensessao=/2b2laccle4...

Banco do Brasil

SISTEIIA DE iNF3RISACOES BANCI DO BRASIL
31350
10. 4. 51
AUTOATEND:IJ40330
09/10/20t
0002
SES:.;NrJA ETA
1563035.S•
COT1250V4T1TE DE TRAI'TEFERENCIA
COMPROVANTE DE
TPANSFERENC1A ELTITR(:NICA DISPONIVEL
TED
(01: . ] ENTE :223 NAC;IONAL FUND( PARTID
O
T
RCt'I
ORrnT"E
1
D
r
TI
F:EITE 11001:1: :
P1: NACIONAL FUNDO PAR-1D
BANCO': 2.3 ......BARCO BRADESCO ....
1 A:J..i3 4-3 - AV . COTO'JID. 025 53
08.550-9
('CEIA:
El 0 p E': 1.1:0: T2AVESSÏA ESTPATEG]A E MARNETING 100
C1:E/CWPJ: j7'00l'000 "7'
11. 000, 00 /
VALOR: 23
tEDTC' El4 : so/09/2c:Ts
J1:'it1:NTO: 09301Y
ADORNO 'AAr) 51335:

53 de 68

1.1:

4.

DE. BBS . 3 8 ,1C7

BB400393
O15I6O6

Usuário: 17.641.561/000172 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 1 Número da Nota

00000020

...
Data e Hora de Emissão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS—e
05111 Bul 7641561000172

18/1112015 08:15:
Código de Verificaç4

TAHV-MDNc
PRESTADOR DE SERVIÇOS

131

CPF/CNPJ: 17.641.5611000172
Inscrição Municipal, 4.695.562-3
Nome/Razão Social:
TRAVESSIA ESTRATEGIA E MARKETING LTDA - ME
Endereço
AV PAVAO 00231, AP 174 BLOCO B - INDIANOPOLIS - CEP: 04516-010
Município: São Paulo
UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CPF/CNPJ: 29.417.35910001..40
Inscrição Municipal
Endereço. AV SCS Quadra 7,
Ed. Executive Tower - 8261828 - Asa Sul - CEP: 70307-901
Município: Brasília
UF DF
E-mail:

I NTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ----

Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria em Marketing político nos termos do contrato

Dados Bancários: Banco Bradesco Agência 1184-3 C/c 0018580-9

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 37 000,00
PISIPASEP

Código cio ervjço

024
Valor

Idas Dedu

_...-,
puQluclaaae, promoçao de vendas, planejamento de
campanhas e materiais publicitários.
Base de Cálculo

quota ( % )Valor do ISS (R$)

0,00 1
município da Prestação do Serviço

Número ín:criço da Obra

Crédito (R$)

Valor A p roximado dos Tributos/ Fonte

OUTRAS INFORMAÇõES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
Nacional:

https://nfe. prefeitura.sp.gov , br/contribui

nte/notapíjnt aspx 7 nf-20&ifl S

cao=469556

18/11/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORI VIACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2016 AUTOATENDIMENTO
- 10.09.53
3596303596
SEGUNDA VIA
0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA:
400.399-3
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1184-3 - AV.COTOVIA UNS SP
CONTA:
18.580-9
FAVORECIDO: TRAVESSIA ESTRATEGIA E MARKETING LT
CPF/CNPJ: 17.641.561/0001_72
VALOR: R$
37.000,00
DEBITO EM: 19/11/2015
DOCUMENTO: 111901
AtJTENTICACAO SISBB:

9.256.105.9FA 784 972

BB 400.399-3
PG.201 51739

EITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL

AS

NOTA
1

NFS.

Número da Nota

000000

Data e Hora de Emissão
04/1 V2015 08
Código da
an

DIBY-JIX

4156100 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 17.641.5611000172
Inscrição Municipal 4695.562-3
Nnme/P90 Social: TRAVESSIA ESTRATEGIA E MARKET1NG LTDA - ME
Endereço. AV PAVAC) 00231, AP 174 BLOCO B - INDIANOPOLIS - CEP: 04616-010
Murocipio São Paulo
UF SP

TOMADOR DE SERviços
Norne/Razdo Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Cl 29.417.359001-40
Inscrição Municipal:
Endereço- AV SCS Quadra 7, Ed. Executiva Tower - 926.1928 - Asa Sul - CEP: 70207-901
Municipio- Brasilia
UF DF
E-mail-

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social. -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultaria em 1-taiketing político nos ternos do contrato

Dados Bancdcios1 8snco Bradesco Agência 1184-3 c/c 0018580-9

ISOS(RO)

ff5LiL.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 37.000,00

02496 - Propaganda e publicidade
Valor Total as Deduções
000

vendas planejamento de campanhas e materiais publlcrtartos
Valor do iSS (R$)
Crédito l

Municipiu do Prestação do Sentço

OUTRAS INFORMAÇõES

(1 Esta NFS-e rol emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005 )2) Documento
emitido por -ME ou EPP optante pelo Simples
Nacional;

%&.1&;',iJ;&)vi(iir)l.)I...I))lj&I1,..1*1
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CORATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CON&ILTORIA EM ANÁLISE DE PESQUISAS

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, Diretór
nacional, com sede na SCS quadra 7, bloco A, Ed. Executi
Tower, salas 826/828, CEP 70307-901, Brasília - DF, inscrita
CNPJ sob n o 29.417.359/0001-40, representada neste ato por seu
Presidente, Sr. Roberto Freire, e pelo Secretário Geral, Sr.
Regis Cavalcante.
CONTRATADA: TRAVESSIA ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA, com sede na
Av. Rouxinol, n. 84, conjunto 43, Indianópolis, CEP 04516-000,
São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob n° 17.641.561/0p01-72,
neste ao representada por seu sócio administrador, Sr. Renato
Dorgan Filho.
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o
Presente Contrato de Prestação de Serviços de Consultaria, tal
instrumento que se regerá pelo disposto no art. 593 e seguintes
do Código Civil, e pelas condições e cláusulas descritas no
presente.
DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1a É objeto do presente contrato, a prestação de
consultoria especificamente para aplicar, elaborar, monitorar e
diagnosticar: a- Pesquisa Qualitativa de I\mbientação Política
com 05 grupos com 08 pessoas cada, realizada no Município de
Maceió - AL, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de novembro, b Pesquisa Quantitativa com 700 entrevistas nos dias 25, 26 e 27
de novembro, realizada em Maceió - AL, por parte da CONTRATADA à
CONTRATANTE.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

d1^
Cláusula 2. São deveres da CONTRATADA:
a)

Utilizar das técnicas disponíveis para a realização das

atividades aliadas à consultoria, empregando seus melhores
esforços na consecução da mesma.
b) Fornecer e quipamentos, dependências e serviços que se fizerem
necessários
para
a
execução
da
Consultoria,
mediante
remuneração.

1

c) Administrar -resere contrato.
d) Arquivar os documentos derivad 6 do presente contrato
apresentá-los quando exigidos por quem de direito.
Fornecer relatórios,
e)
constando resu ltados técnicos
estatísticos sobre a consecução do projeto, devendo ser entregi
à CONTRATANTEsern.oi- qo-oi-itao.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3 a . São direitos e deveres da CONTRATANTE:
a) Realizar o pagamento conforme disposto na cláusula 4a deste
contrato.
b) Participar, através de pessoa especialmente credenciada, das
reuniões referentes a este contrato.
c) Receber relatórios dos trabalhos, na forma e datas
estabelecidas neste contrato.
d) Pagar as despesas de viagens, por via aérea ou terrestre,
incluindo gastos com hospedagem, dos representantes da
CONTRATADA, previamente autorizadas pela CONTRATANTE,
encontrando o referido representante a serviço do presente
contrato.
DO CUSTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 4a À
título de remuneração pelos serviços ora
contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de
R$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais), referentes a Pesquisa
Qualitativa no valor de R$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e
quinhentos reais) e a Pesquisa Quantitativa no valor de R$
32.500,00 (Trinta e dois mil reais).
A serem pagos em duas parcelas de 37.000,00 (Vinte e um mil
reais), resp
ectivamente nos dias 18 de novembro de 2015 e 04 de
dezembro de 2015, contra a apresentação da respectiva nota
fiscal de serviços, e mediante depósito bancário da contratada,
cujos dados São os seguintes: Banco
B radesco, agência 1184,
conta corrente 0018580-9.
Parágrafo Primeiro. Em caso de inobservância do prazo de
pagamento ora fixados, incidirá sobre o valor corrigido, multa
de 2% (dois por cento), e juros de 1% (um por cento) ao mês.

2

1

Parágrafo' egi jfl do. A remuneraç2,0
mensal
— ,rrigida anua lnt. mediante
ou outro que\nh a substitui-ld
-

ora ajustada será
do índice acumula

DO PRAZO

Cláusula 5a• o prazo do presente
contrato será encerrado
04/12/2015, podendo ser prorrogado,
se' for do interesse das
partes.

DA RESCISÃO

Cláusula 6a• Caso haja interesse na rescisão do contrato, a
parte interessada notificará a outra, por escrito, com
antecedência de trinta dias.
Cláusula 7a A rescisão do p resente instrumento não extinguirá
os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para
com terceiros.
DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 8 . É livre à CONTRATADA ter seus próprios clientes,
fora do âmbito deste contrato.
Cláusula ga

Fica estipulada a multa penal no valor
correspondente ao valor de 10% da remuneração paga à CONTRATADA.

'

Cláusula 10. É vedada a divulgação pelas Partes, a qualquer
tempo e sob qualquer forma ou natureza, de dados e informações
confidenciais obtidos em virtude do presente contrato, salvo se
com o prévio e expresso consentimento da outra Parte.
Parágrafo Único. As estipulações e obrigações constantes da
presente cláusula não serão aplicadas a nenhuma informação que:
(i) seja de domínio público; (ii) já esteja em poder da Parte
receptora como resultado de sua própria pesquisa ou
desenv olvimento; (iii) tenha sido
l egitimamente recebida de
terceiros; (iv) seja revelada em razão de uma ordem válida,
admin istrativa ou j
udicial, somente até a extensão de tais
ordens, contanto que a Parte receptora tenha notificado a
existência de tal ordem, previamente e por escrito, à Parte
r eveladora, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil
para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

3

8/

o

o
DO FORO

Cláusula .9 40 Pra 'dirimir quaisquer controvérsias
oriundas do
contrato,,as ptes elegem o foro da comarca de S6 Paulo Capital, renurciando a qualquer outro p
or mais privilegiado que
sei a.
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ESTRATÉGIA E MARKETING

A pesquisa qualitativa realizada nos dias 18 e 19 de setembro, no município de Manaus,
gerou um interessante quadro de palavras-chaves, com apontamentos que permitem
fazermos um esmiuçamento do perfil comportamental e sociológico do eleitor. Elencarnos
e subdivimos por grupos, os comentários mais conectados, para entendermos os anseios e
perspectivas dos cidadãos andreenses.

ri

Formatação dos Grupos
• Grupo 1— Classe Média-Alta (Bi) - 10 participantes que no decidiram em quem votar. Idades entre 25 e 45
anos.
Grupo 2— Classe Média-Alta (Bi) - 10 participantes (05 que votam em Arthur Neto e 05 que votam em
candidatos de oposição). Idades entre 25 e 45 anos.
Grupo 3—Classe Média-Baixa e Baixa-Alta (C e D) - 10 participantes que não decidiram em quem votar. Idade
entre 18 e 25 anos
• Grupo 4—Classe Média-Baixa e Baixa-Alta (C e D) - 10 participantes (05 que votam em Arthur Neto e 05 que
votam em candidatos de oposição). Idades entre 18 e 25 anos.
• Grupo 5—Classe Média e Média-Baixa (B e C) - 10 participantes que no decidiram em quem votar. Idades acima
de 25 anos
• Grupo 6 - Classe Média e Média-Baixa (B e C) - 10 participantes 05 que votam em Arthur Neto e 05 que votam
em candidatos de oposição). Idades acima de 25 anos
fluração de monitoria por grupo: 1h30min a 2h00min
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Considerações Gerais
Perfil da Eleição: Continuidade - Alta aprovação da administração atual
• Ânimo populacional: Descrença na classe política. Crise econômica
afetando a todos
Eleitor manauara é razoavelmente bem informado sobre a política local.
• Pouco acirramento entre grupos rivais. Em decorrência de uma série de
composições políticas feitas pelos diversos caciques políticos do estado, o
eleitor não tem, em sua maioria, lado político definido. Eleitor positivo, sem
ódios.

j
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Perfil Geral dos Grupos
• Grupo 1 - Muito crítico, baixa discussão. Favorável a Arthur Neto. Certo
cansaço em relação a Braga. Imagem regular de Hissa, certa frustração co
saída do grupo de Arthur. Sentem Hissa inseguro e ainda despreparado p
ser prefeito. Temas de particular interesse: Zona Franca de Manaus e
Segurança Pública
Grupo 2 - Consciente, nível razoável de politização. Boa avaliação da
gestão Arthur Neto. Associação direta de Hissa a Arthur. Boa percepção
sobre Hissa. Avaliação negativa de Amazonino. Temas de particular
interesse: Zona Franca, Turismo, Transporte Público e Seguraça Pública

Perfil. Geral dos Grupos
• Grupo 3 - Favorável. Melhor grupo para Hissa. Falam muito de corrupção
problemas no país. Dificuldade em obter informação, políticos não se
comunicam. Hissa visto como renovação, bom político. Foi muito tutelado
por Arthur, por isso teve que romper. Sentimento de melhora em Manaus
predominante. Temas de particular interesse: Faixa Azul, Segurança Públic
Camelódromo, Transporte (ônibus), Lazer e Bolsas (Educação)
Grupo 4—Discussão pobre. Grupo mais favorável a Braga, mas bem
dividido com Arthur. Arthur visto como alguém que faz mais pelo centro do
que pela periferia. Gestão Arthur, no geral, bem avaliada. Hissa visto como
esperança, mas ainda não preparado. Temas de particular interesse: Saúde
(Hospital 28 de agosto), Transporte (ônibus), Profissionais da Saúde
spreparados, Faixa Azul
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Perfil Geral dos Grupos
• Grupo 5 - Lulista. Populismo Social. Braga e Amazonino bastante presente
nas discussões. Arthur razoavelmente bem avaliado. Sentimento de um
governo que funciona. Hissa visto como esperança, tem que se candidatar.
Quem não conhece Hissa, rejeita seu rompimento com Arthur, mas quem
conhece, gosta, e se declara eleitor. Temas de particular interesse: Faixa
Azul, Transporte (ônibus), Educação (melhora), Camelódromo, Segurança
Pública
• Grupo 6—Boa discussão. Grupo desesperançado, de modo geral. Arthur
está indo bem e maioria diz que merece mais um mandato. Respeito por
Braga, como alguém que fez muito pelo estado. Ornar respeitado, também.
Hissa é candidato do futuro. Há um apreço pela figura do Hissa (carisma).
mas de particular interesse: Transporte (ônibus), Turismo (Ponta Negra),
evitalização do Centro, Camelódromo.

1081
Presidente .DiIma Rousseff
Sensação generalizada de piora no país
Corrupção, desemprego, crise - Tema em todos os grupos
Sentimento de impunidade. Falta de justiça.
• Compreensão de que Manaus, mais oferece ao Brasil, do que é beneficiad
por ele.
• Grupo 5 - Jovens, classe Média-Baixa, Baixa, indecisos: Discurso petista
presente - Populismo Social, melhor grupo para Dilma

1-09 1

Governador José Melo
Persona humilde, "bonzinho". Associado ao ex-governador Ornar Aziz
Governo deixando a desejar.
Sentimento de decepção (Presente em quase todos os grupos, em especial
no Grupo 2 - 25 a 45 anos, Classe média e média alta, com voto definido)
Visto como "fraco".
Escândalo da Merenda, citado nos grupos 2, 3 e 6.

r1 J
Prefeito Arthur Neto
Boa avaliação pessoal e melhor ainda aprovação da gestão.
• Visto como alguém que trabalha bastante, que inspira confiança e que
resultados.
• Amadureceu, episódio dos camelódromos, em comparação com sua
primeira gestão, é sempre lembrado e ressaltado como ponto positivo.
Sentimento de que merece ser reeleito.

ri

Deputados Federais
Baixíssimo conhecimento sobre as atividades de um deputado federal.
Não conhecem projetos de quase nenhum deputado.
Grande maioria não sabe precisar quantos deputados tem o Amazonas
Deputados mais lembrados são Hissa Abrahão, Conceição Sampaio,
Marcos Rotta e Arthur Bisneto
Reclamação sobre a forma que os deputados se comunicam.

Deputado Federal Marcos Rotta
Bom apelo eleitoral. Na maioria das vezes, bem citado.
Limitado ao seu nicho de trabalho. Alguém que luta pelos direitos da
população.
Grupo 1, muito favorável. "Ajuda pessoas carentes, é muito influente"
Tem penetração no eleitorado, difusa, assim como Hissa.
• É um bom deputado, necessário, mas com alguma dificuldade para ser
encarado como prefeiturável.

1
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Deputado Federal Arthur Bisneto
Sempre lembrado.
Associação direta ao pai, Arthur Neto.
Sem brilho próprio, alguém que foi alçado ao cargo.
Ninguém cogita candidatura a prefeito.
Fraco.
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Deputada Federal Conceição Sampaio
Muito lembrada.
Mal avaliada em todos os grupos.
Casos isolados de ajuda assistencial.
Ninguém cogita como prefeiturável.
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Ministro Eduardo Braga
Sentimento de gratidão. Fez muito pelo estado.
Ainda muito forte como figura política.
Cansaço do eleitor. Muito associado a casos de corrupção.
Grande cacique da política do estado.
Curva descendente.
• Agressividade na última campanha, não soou bem para o eleitorado. Ficou
marcado.

j
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Senador Ornar Azi.z
Bom governador, bom gestor.
Low profile. Não tem grandes defensores e nem grandes críticos.
Grupo 2, cita caso de pedofilia (isolado)
• Neutro, se mistura com o eleitor de Braga e de Arthur, a atual polariza
do estado.
Sua mulher e ex-primeira-dama Nejmi Aziz contribuiu para sua boa
imagem.
ode ser prejudicado pela baixa avaliação de Mello, atual governador e seu
sucessor.
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Vice-Governador Henrique Oliveira
Forte na política local. Influente.
Eleitor, no geral, o admira, pouquíssimas críticas.
Perfil interessante, parecido com Ornar Aziz.
Híbrido, transita bem em todos os níveis
Lembrança de sua atuação na televisão.
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Ex-Governador A.mazonino Mendes
Muito influente
Figura lendária (em determinados grupos, até cômico).
Cansaço com a imagem.
Associado diretamente a corrupção.
• Apesar do declínio completo na política amazonense, ainda existem alguns
eleitores fiéis e há uma certa sensação de gratidão pelas suas realizações.
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Ex-Primeira Dama Nej mi Azi.z
Personagem mítica.
Muito reconhecida pelas obras sociais.
Extremamente carismática e admirada.
Não a enxergam como candidata. Medo, inclusive, de que a entrada na
política macule sua imagem.
Citada espontaneamente, em 5 grupos.
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Ex-Prefeito Serafim Correa
Prefeito técnico. Pouco realizador.
Honesto.
Mal prefeito, no geral.
Pouca admiração.

T2J

Ex-Prefeito Alfredo Nascimento
Desonestidade. Em todos os grupos.
Pouquíssimos lembram que ele é deputado federal, hoje.
"ladrão", "corrupto", "sujo" termos associados em 4 grupos.
Nunca fez nada pelo Amazonas / Manaus
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Ex-Deputada Rebecca Garcia
Pouco falada, mas bem conhecida.
• Relacionada à sua família rica e sempre próxima do Ministro Eduardo
Braga.
• Grupos 3 e 6, bem avaliada, principalmente entre homens de classe C e D.
• Grupo 6 falam de uma traição política de Eduardo Braga a ela - publicação
de um vídeo.

j

Ex-Deputado Marcelo Ramos
Desconhecido.
Quem conhece, gosta.
Temático: Juventude
Eleitor do Hissa se identifica com Marcelo Ramos.
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Adiministração - Saúde
Mal avaliada no geral.
Falta de médicos e atendimento precário, crítica feita por mulheres de
classe C e D.
Demora no atendimento é outra crítica comum.
Grupo 4, faz menção especial ao Hospital 28 de agosto. Muitas críticas.
Entendem o Mais Médicos como positivo.

ri
Administração - Educação
• Preocupação constante com as perdas das bolsas para entrada na
universidade. Jovens, principalmente.
• Escândalo das merendas, que envolve o Governador José Mello, é muito
lembrado.
Em 2 grupos, a qualidade da educação é vista com melhora, mas em su
grande maioria é reprovada.
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Administração - Transporte
• É unanimidade a reprovação à frota de ônibus na cidade de Manaus. Em
todos os grupos, aparecem reclamações sobre a estrutura dos ônibus.
Muito cheios, inseguros, velhos e abafados.
• Faixa Azul: importante como política pública (reconhecida pelas pessoas),
já que a ideia é dar agilidade ao transporte coletivo, mas muito criticada
pela forma que foi feita. Os ônibus ainda no estão ajustados para poder
utiliza-ia, principalmente pela localização das portas de subida e descida,
que no se adequam à faixa.
• Asfaltamento muito lembrado, como uma boa ação da prefeitura.
`incipalmente na região central.
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Administração * Segurança Pública
Sentimento de insegurança predominante.
Culpam governo do estado, prioritariamente.
Muito assalto, pouco policiamento.
Grupo 6 cita o bairro de São Raiumundo como muito violento e que faltarii
viaturas da polícia militar.

j
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Administração * Geral
• Boa avaliação sobre os camelódromos, em geral. Tema muito presente na
discussão da cidade.
Cidade está mais bonita.
Revitalização do centro, reforma do mercado são vistos como bom
trabalho da gestão atual.
Zona Franca de Manaus é tema fundamental e Arthur aparece como um
grande defensor.
Cidade mais preparada para o turismo. Ponta Negra mais bonita.
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Hissa Abrahão - Imagem
• Visto como um jovem promissor, de futuro. Representa para parte
considerável do eleitorado renovação e esperança. É carismático.
É identificado com causas sociais para a juventude.
• Ainda é visto como muito titubeante, inexperiente e indeciso.
• Eleitor de Arthur Neto gosta do Hissa, mas não digere bem a sua saída do
grupo. Há desinformação sobre os motivos do rompimento com Arthur e
tem muita gente que não se dá conta sobre esse rompimento.
Tem uma certa dificuldade em mostrar trabalho / realizações.

Hissa Abrahão Atuação
• Baixíssima informação sobre a atuação como deputado federal. O eleit
no conhece suas propostas e pouco sabe como se comportou em
votações.
No tem uma pauta definida, um tema.
Eleitor no dá o crédito de algumas obras que foram conduzidas por Hi
quando secretário de obras da prefeitura, a ele. São marcas de Arthur N
Pouca comunicação com eleitorado. Reclamação constante do eleitor
manauara de que não recebe informações sobre o trabalho realizado pelos
deputados.
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TRANSPORTE
• Qualidade dos Ônibus
Problema: Queixas sobre a qualidade do serviço - Condições da Frota
Sugestão: Defender a implantação de novos ônibus, que tenham
ar-condicionado, sistema wi-fi e locais para alimentação de bateria.
Referências: Frescão (Rio de Janeiro); Nova Frota SP (São Paulo)
Custo da Passagem de Ônibus
Problema: Passagem cara para serviço deficiente
Sugestão: Defender o não aumento da passagem regular e criar alternativas
que possam ter valores diferenciados.
Referências: Campanha Kassab prefeito 2008 (São Paulo) - Congelamento
valor da passagem por 3 anos.
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Propostas para Manaus
• Faixa Azul
Problema: Ônibus não preparados fisicamente para operar na Faixa Azul. Aumento
tráfego.
Sugestão: Montagem de um grupo técnico de estudos para o melhor aproveitameni
da faixa-azul. Defender o projeto, mas criticar a maneira como foi feito, de
afogadilho, sem planejamento.
Mobilidade
Problema: As pessoas dependem exclusivamente da locomoção via ônibus.
Sugestão: Defesa permanente da instalação do metrô de Manaus e sistemas VLTs.
Atuação federal orientada para isso. Comissão de transportes. / Para a classe B, que
utiliza mais carro, um programa com obras viárias, chamando especialistas pra
discutir o tema: Agenda Manaus - Obras Viárias
ferências Metro: Medellin, Colombia. Revolução nos transportes, com instalação
i Metro, MetroCabe e Tranvía.
Referências Obras: Salvador - Gestão ACM Neto; Projeto Arco do Futuro - Campanha
Hdr1d (Çr PiiIr
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SEGURANÇA PÚBLICA
• Sensação de Segurança
Problema: Há um sentimento de piora no quesito segurança pública.
Sugestão: Rondas Ostensivas da Guarda Civil Metropolitana. Dar à GCM poderes
constantes de fiscalização e aplicação de multas. Polícia Fiscalizadora. Criação de
Bases da GCM nas periferias. Defender a capacitação e armamento da GCM.
Referencias: São Caetano do Sul - SP - GCM equipada e fiscalizadora.
• Drogadição
Problema: Falta de equipamentos públicos de recuperação de pessoas drogadas.
Sugestão: Criação de rede, conveniando organizações não governamentais que atuem
no atendimento a dependentes. Disponibilização de leitos hospitalares e serviços de
atendimento 24h.
ferencias: Programa Recomeço - Governo de São Paulo
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Propostas para Manaus
SAÚDE
• Atendimento
Problema: Demora no atendimento, marcação de exames e consultas.
Sugestão: Lutar pela implantação do sistema Hora Certa, do governo federa
em Manaus - Mostrar capacidade de articulação em Brasília.
Referencias: AMA Lapa - São Paulo / Hora Certa
• Medicamentos
Problema: Queixas sobre acesso aos medicamentos gratuitos.
Sugestão: Criação de quiosques próximos a pontos de ônibus para doação
de medicamentos. Implantação do programa "Remédio em Casa".
Referencias: Curitiba e São Paulo

LJ
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Propostas para Manaus
EDUCAÇÃO
• Vagas em universidade
Problema: Diminuição da entrada de jovens na universidade. Diminuição nas bolsas
do FIES.
Sugestão: Implantação da Universidade Municipal de Manaus - Foco: Ecologia Gestão de Recursos Hídricos, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Biologia,
Gestão Ambiental, etc.
Referencias: USCS São Caetano do Sul-SP, UNIFRAN Franca-SP
• Merenda Escolar
Problema: Sentimento de envolvimento do Governador José Meio em fraudes na
distribuição da merenda escolar.
Sugestão: Discurso de análise e revisão de contratos da gestão. Municipalização da
Merenda Escolar
ferencias: Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Programa de Municipalização
da Merenda

.
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Ações
Montagem de um gabinete específico para comunicação estratégica.
Planejamento de pesquisas trimestrais (quantitativas e qualitativas)
• Posicionamento intermediário - Sem grandes críticas à gestão Arthur, se
apropriar de alguns feitos. Confundir o eleitor sobre proximidade ou não
com o prefeito e também mostrar certa proximidade com o grupo do
Ministro Eduardo Braga.
• Mostrar trabalho constantemente (redes sociais, informativos,
microtargeting)
Demonstrações de força e de resultados

J
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Contato
• Escritório Brasil - Av. Rouxinol, 84, cj 43 - Moema - São Paulo - Brasil
+55 11 3564.3212
• Escritório EUA - 718, 7th Street - Washington - DC - Estados Unidos
20001

contato (travessiaestrategia.com
www.travessiaestrategia.com
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ESPELHO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRODUÇÃO, FIRMADO EM 08/0912015, P4A
GERACÃO DE CÓPIAS PARA VEICULACÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS PUBLICITÁRIAS
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QUADRO 1 - CLIENTE (ANUNCIANTE)
LI
Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Endereço: SCS Quadra 07, Bloco A, Ed. Executive Tower, Salas 825 a 828 Pátio Brasil Shopping - Setor Comercial Sul
CEP: 70307901
Cidade: BRASILIA
Estado: DF
CNPJ: 29.417.359.0001/40

REPRESENTANTE LEGAL, se for o caso.
Nome: José Régis Barros Cavalcante
Cargo ou função: Tesoureiro Nacional do Partido
CPF: 061.316.974-34

QUADRO 2 - CONTRATADA (PRODUTORA)
Nome: ABR CINEVIDEO
Endereço: Quadra Central Comercial Bloco 10 Lote 11 Sala A
CEP: 73010-650
Cidade: SOBRADINHO
Estado: DF
CNPJ: 06.881.770/0001-77
REPRESENTANTE LEGAL
Nome: ADELSON BARRETO ROCHA
Cargo ou função: DIRETOR
CPF: 804.178.681-20

QUADRO 3- SERVIÇO E QUALIFICAÇÃO DA OBRA PUBLICITÁRIA
Títulos: PPS ROBERTO FREIRE NACIONAL, PPS 2B20152, PPS 3C20152, PPS 4020152, PPS 5E20152
Produto: INSERÇÕES POLITICAS
Duração (Secundagem): 5 X 30"
Quantidade de versões, adaptações ou vinhetas:
Suporte: HD / SD / ARQUIVOS DIGITAIS
Contém material de arquivo (stock-shot)? NÃO Duração em segundos:
Contém material filmado no exterior? NÃO
VEICULAÇÃO
Prazo: 12 MESES
Mídia(s): TV ABERTA, TV FECHADA, INTERNET, INTERNET ACERVO SECOM, MÍDIAS ALTERNATIVAS ELETRONICAS, MÍDIAS EXTERIOR,
INDOOR E EVENTOS
Localidade(s): NACIONAL
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QUADRO 4-VALOR DO CONTRATO
Valor da produção: R$ 6.000,00 (Seis mil reais)

Forma de pagamento:
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100% À vista
Valor do weather day ou contingency day: R$ 0,00

QUADRO 5 - OBSERVAÇÕES
A - O presente instrumento refere-se a custo de cópias de veiculação.
B- O valor total da produção previsto no quadro 4 acima, refere-se à 10 cópias de 5X 30". Caso a CONTRATANTE tenha interesse na
produção de novas versões, deverá solicitar um novo orçamento à CONTRATADA.

QUADRO 6 - INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO
Com base no artigo 40 da lei 9.610/98 as condições estabelecidas nesse contrato são interpretadas restritivamente.

QUADRO 7 - CÂMARA NACIONAL DE ARBITRAGEM NA COMUNICAÇÃO
As partes elegem o foro de Brasilia, com a exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais litígios
oriundos do presente contrato, cujo detalhamento se encontra na cláusula )/II desde instrumento.
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QUADRO 8 - CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DATA E ASSINATURAS
As partes se comprometem ao cumprimento de todas as cláusulas previstas no Instrumento Particular de Contrato de Produção de
Obras Audiovisuais Publicitárias./
1p t
Brasília, 08 de setembro de 2015.
Assinaturas:
Contratante:

Cliente, se for o caso:
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PMY Projetos Digitais

Contrato de Prestação de Serviços Profissionais
Que entre si fazem o Partido Popular Socialista estabelecido na SCS Qd 07, bloco A, Ed. Exec
Tower, sala 826, Asa Sul, Brasília, inscrita no CNP ob
o n°. 29.417.359/0001-40, representada pelo eu
Secretario de Finanças, Jose Regis de B
Cavalcante, denominado neste instru e o
simplesmente CONTRATANTE e a PMY Pr os
LTDA, estabelecida na SHCS QS 107 Bloco F apto 101,
Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o n°.
12.887.52310001-80, representada pelo seu sócio
Walder de Miranda Júnior, brasileiro, casado, portador
do CPF 808.138.601-72, carteira de identidade n°.
1420664 SSP/DF, denominada, simplesmente,
CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
Cláusula 1 - Objeto do Contrato
A CONTRATADA prestará a CONTRATANTE os serviços técnicos específicos
em estratégias para atendimento/ relacionamento digital e produção de conteúdo
para as redes sociais.
Cláusula 2— Atividades
• Organização e coordenação da comunicação digital nas redes sociais oficiais;
• Produção de conteúdo específico para as redes sociais com ênfase na
campanha nacional de filiação partidária;
• Distribuição e impulsão de conteúdo nas redes sociais;
• Monitoramento e classificação da conversação sobre a campanha na Internet;
Cláusula 4— Prazo
O Projeto terá prazo de 30 dias a contar a partir da assinatura do presente
contrato.

PMY Projetos Digitais - CNPJ: 1288752310001-80
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Proposta tÕnica-cornerõia

Cláusula 5— Valor e formas de pagamento
O valor total do projeto é de R$ 14.1:20,00 (Quatorze mil., cento e vinte: reais) q
será pago em parcela única.
Cláusula 6— Fórum
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo. Prevalecendo, porém
discórdia, será competente o Foro de Brasí:l:ia /DF para dirimir a questão.
E, por estarem de comum acordo, juntamente com duas testemunhas, assinam o
presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Brasília, 1 0 de Agosto de. 2.015

ld=
riranda J Nor
Diretor Comercial
PMY Projetos

Testemunha 1
CPF:

PMY Projetos Digitais CNPJ: 12.87.5231O00180

Jose Regis Barros. ava cante.
Secretário Nacional de Finanças
PPS - Partido Popular Socialista

Testemunha 1
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Em agosto/2015, primeiro mês de campanha, as ações se concen,/
traram em unificar a identidade visual dos canais digitais ofici_ s,
nitoramcsedoiaprmvcanh
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co prioritário, ou seja, seguidores das nossas principais lideranças o
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Definimos uma vocação para cada rede partidária e criamos uma landi g age,
uma página que concentrará todas as ações de campanha com um foco obj ti o, o de
atrair simpatizantes e potencializar filiações partidárias.
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A.:fã page no facebook foi estruturada para começar a divulgar a campanha de filiações e ações de rua como o chamamento do partido para o ato do
dia 16 de Agosto. Estas ações também foram reproduzidas em outras redes
como o Google+ com o apoio de vídeos no Youtube e de chamadas no Twitter.
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Partido Popular Socialista - PPS23

Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital
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Partido Popular Socialista. Oriundo do
PCB, defende ideias democráticas e de
esluerdai

Tweets

ccourrco

1.761

Tweets e respostas

Partido Popular Socialista - PPS23
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Enstagram
O instagram foi criado para ser um repositório fotográfico da atividade partidária nas
bases. No período foram colocadas cerca de 200 publicações e já atingimos 1131 se//
guidores.
itagkaM

Obter o
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pps23brasI
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Socialista 23 Quer um partido veídadoirc, corajoso e decente?
oficial do PPS23 V googtIEqnkti

Partido Popular

Filie-se ao PPS - #PPS23 ' Canal

209 publicações
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Youtube
Rede que agrupará os vídeos produzidos pela TVPPS e servirá de apoio na repercussão
e divulgação
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Google+
Rede do google que repercutirá as postagens no facebook.
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Soundcloud
Rede criada para acumular e compartilhar arquivos de áudio para a Rádio PPS.
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O monitoramento estratégico do PPS se concentrou em avaliar a repercussão
sentimento do PPS e da campanha de filiação nas redes sociais, sobretudo
canais digitais associados.
1
V
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Ocorrências qu

/

(.
ocorrências por dia:

131
alcance total destas ocorrências:

10.326.621
Alcance médio diário:

356.090
3.1 - METODOLOGIA
3.1.1 - Definição de palavras-chave a serem monitoradas:

"PPS, PP523, Partido Popular Socialista"
3.1.2 - Diariamente é realizada coleta de ocorrências nos canais digitais e os dados
coletados são classificados em cinco níveis:

0
(J

Positivo

Falam bem do partido;

FavorveI

Não falam bem mas favorecem o partido;

Neutro

Falam bem ou mal do partido;

Desfavorável

Não mal mas desfavorecem o partido;

Negativo

Falam mal mas desfavorecem o partido;

Partido Popular Socialista - PP523
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.1 - Ocorrências por qualificação
Positas

O Favoráveis
Neutras
o Desfworáveiis

O Negativas

3.2.2 - Ocorrências por qualificação dos últimos 30 dias
Em

1oo

[SI

Os gráficos acima mostram a quantidade de ocorrências coletadas e classificadas como
positivas, favoráveis, neutras, desfavoráveis e negativas. O pico de ocorrências favoráveis se refere ao chamamento na semana anterior ao protesto de 16 de Agosto, bem
como ao início das divulgações da campanha de filiação partidária.
Partido Popular Socialista - PPS23
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.3 - Ocorrências por sexo

O

Masculino

o

O DesconFecdo
O Não apcàvelI

3.2.4 - Ocorrências por sexo

24QO

iLIsIn]

WIS

SN

II

Masculino

Fernfflna

Desconhecido

Não apJcâve

As informações de sexo são coletadas automaticamente, conforme a declaração dos
publicadores, caso declaradas publicamente.

Partido Popular Socialista - PP523
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.5 - Ocorrências por serviço
EI$1aII]

4
o

3.2.6 - Ocorrências por serviço

O Twititer
Olnstagrarn- Tags
Facebook - Posts/
Comentários Fgn.a

O Googe
O YouTube Vídeos
( Bogs

Os gráficos acima mostram a quantidade de ocorrências e o percentual de ocorrências
coletadas por serviço na rede. A grande maioria das citações está no Twitter, em segundo lugar, verificamos um grande volume de ocorrências em blogs.

Partido Popular Socialista - PPS23
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.:
3.000

2.250

1.500

750

o

O gráfico acima mostra a quantidade de ocorrências por serviço e suas respectivas
qualificações.
3.2.8 - Publicadores mais influentes

jkmrasso( 130.791)
IaM ysheerier (120.701)

jGrupoMetropoie( 108.,902)
R_Bandeirarites( 102.525)
jTO_DE_OLHO(63.913)
gnatalln( 58. 480)
01

150.000

300.000

450,000

O gráfico acima mostra, baseado no número de fãs e ou seguidores, quais os publicadores mais influentes no período.
Partido Popular Socialista - PP523
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.9 - Publicadores Evangelizadores

freWero:berto(47)

] PPS Patdo Popular Socasta(35)
ELIEZERRBER(31)
3pps(29)
O

75

150

225

3.2.10 - Publicadores Agressores

Os gráficos acima mostram os principais evangelizadores, ou seja, os usuários que defendem o PPS e os principais usuários agressores, ou seja, os que criticam o PPS.

Partido Popular Socialista - PP523
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.11 - Alcance total por qualificação

O Alcance total por qualificação mos/

0 Positivas
tra o percentual de pessoaL
O Favoráveis
das por cada tipo de qualifi7
Neutras
O Desfavoráveis
O Negativas

7

98

3.2.12 - Viralidade por qualificação

A viralidade por qualificação mostra
o percentual de pessoas alcançadas
quando o conteúdo foi repassado
adiante, ou seja, viralizou.

O Positivas
O Favoráveis
Neutras
O Desfavoráveis
O Negativas

b'7o7

1

3.2.13 - Sentimento

O gráfico de sentimento mostra a diferença entre a viralidade positiva e negativa.

3.000
2.000

No período tivemos um sentimento positivo de
1.000
o

3 .807

Sentimento

Partido Popular Socialista PP523
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3.2 - GRÁFICOS DO MONITORAMENTO
3.2.1
2.0:00
1.500
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coo,

--

p_

3.2.15 - Tags mais citadas por qualificação
1.000

750

500
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o

Partido Popular Socialista PP523

Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital

3.3 - NUVEM DE HASHTAGS

#1 6deagosto #fF Itese #ForaDiflrna #ForaDilma

LuaNaCadea #PDS521 4 19PEC443 4PEC443jà #PLC28

#fõrapt 4flps23

#PLC28DerrubaOVeto #PLC61 15 #PPS23
#ve m cornage nte #vernprarLla

I
#pps23

201

#PLC28DemibOVeto

198

#verncornagente

189

#flese

167

ForaPT
#PLC61I5

54

#vemprarua

39

#16deagosto

37

#FaraDma

36

#toíadrna

30

#ForaDrna

28

#forapt

27

#Veto26PautRenan

19

#PEc443Já
#PPS23

12

#PEC443

lrl

#LubNaCadeLa

9

#PDSS2I4

9
............................................................................................

PLO28
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3.4 - GEOREFERENCIAMENTO
Alguns serviços permitem que o usuário indique sua localização geográfica. Desse modo
quando faz uma publicação é possível saber onde este usuário está localizado. Abaixo
.
o mapa do volume de publicações georeferenciadas no período.
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3.5 - EXEMPLOS DE CONTEÚDOS QUALIFICADOS
4.5.1 - Blogs

Ocorrência de blog marca d
como positiva. Des
jeto de prefeito do
dará desconto no
adotar animais.

Projeto que dá desconto no IPTU para
quem adotar animais é aprovado
,suiDe MONDO A NIM A L 1$ Ut
fi

(díU

DE

O2

Cwiir CompmtilhOr

r-flW"+ iniffl
"%-- SeVK
1pm de

A Carnara do Ti

Ponta Grossa no PR aprrt000 na
quarta .- íeira 11)), o

li qut' Vi

projeto de

er!rJar
corri

desconto no IPTU quem anotar
ardrnais do rarit rriunicipril.

oro Lr!ritllla oEiu
.-soo e.''- egi
-

5..%.J rL&JW

ç''gi ind, n esta

rJt%%J

',c n.

di {lí,

(o! E!

LFLflL'.,L'.J

rreoi 100555!
Membros (1002) mois

Ocorrência de btog marcada
como negativa. Entrevista do
ex-presidente do PSB, Roberto Amaral que fala que o
partido errou ao apoiar Aécio,
trata a questão do impeachment de Duma como golpe à
democracia e critica a fusão
com o PPS.

19 El ^lio W

Roberto Amaral NO TENHO NENHUM RESPEITO
ETICO PELAS POSIÇOES DE AECIO
"Expressão histórica da esquerdo no pais, ex-presidente cio 558
mantém posição dura contra o presidente do PSDB, que agora faia
que 'nõc há elemento jurídico clarO para nopeachmen! da
presidente Clima Ruutsuff. Ele assumiu o lado golpista. Ele aqora,
com esse negócio de dizer que na tem motivo, ainda, é urna
rolsa sem sentido. Tem Cativo ou isSo tens? Dizer que udo tem
motivo ainda'. Quer dizer, "ainda vai se procurar? E ele descobriu
agora que não tem motivo? E quando ele cotava pedindo novas
elelçóen?'. questionou Roberto Amarei.

Partido Popular Socialista - PPS23

Arquivo do blog
Y 2015 (1$12)
Y Agosto (276)
4VAA FERRO VIA
TRA1ISNORDESTiNA
ATRASO FIO PNO)ETO
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3.5 - EXEMPLOS DE CONTEÚDOS QUALIFICADOS
3.5.2 - Twitter

-

Roberto Freire

Ocorrência tw
como positiva.

§freirrobro

Vale apena ler. Portal @pps23 - Estadão:
TSE já tem maioria para investigar
campanha de Dima
portaLppsorgbr/portal/showDat...
RETMiE1S

O4JROPÂM

30

22

Chamado de Roberto Freire à matéria do Estadão. 30
retwits e 22 curtidas. Uma
das ocorrências com melhor
resultado no período.

i31126de agod 2015
4s

t

Ocorrência twitter marcada
como negativa.
AMMIRaML

j

MaML

@freire_roberto @pps23 PPS foi derrotado
em votação da pauta -bomba, partido
irresponsável pretendia aumentar em 7
bilhões os custos do Pais

Usuário critica o PPS chamando-o de irresponsável.

1:3811de2gid2015
+

Partido Popular Socialista PP523
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3.5 - EXEMPLOS DE CONTEÚDOS QUALIFICADOS
3.5.3 - Youtube
Ocorrência youtube
marcada como po

You

-.

Rubens Bueno,lid
cada do PPS fal
operação Lava-Ja o

ba-9'J

O

on

•

R ffinn
LJEPilADO FEDERAL PPS-PR
—'

Líder do PPS afirma que recondução de Janot é importante para o país

Ocorrência youtube
marcada como
desfavorável.

Yoo

-

Partido Popular Socialista - PPS23

TV da Paraíba no Youtube
mostra opiniões divergentes
de dois vereadores de João
Pessoa sobre o prestígio do
PPS junto ao atual prefeito.
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3.5 - EXEMPLOS DE CONTEÚDOS QUALIFICADOS
3.5.4 - Facebook
-Partido Popular Socialista
Pub1ieaoh, por L . rrn ii

el'rt

1

Is'

' r ' .sc, "

Mulher brasileira, venha fazer história. Filie-se!
#tibese #video ritipj/goo oliEqnbti

i .1,1

-

pps23 ivemomgente

Inserção da vereadora Pollyana Gama, d9"
Taubaté chamando as mulheres
política.
1/
-! 205

POLLYANA
-'. GAMA

tL

'•"

__

3421 pessoas al,ars,sdas
693 vistialÉaÇõe
rlIr Comentar Corspomar
iÕ Luiz Alberto 5-Silva. Simone Pebelalto e outras 39 pessoas
curtiram isso.

MSrs recente-

4 41 corspartiliamentOs
Publicado trorLairsOn Cesol l'ri 12 de ertastO rs 1:2:t
Neste domingo. 16 de agosto vamos todos às ruas! Coragem e união
para mudar o Brasil! #vemcomagestte #pps23 htlp:Jígoo.gl/clZqrfZ

Chamado do PPS para as manifestações
de 16 de Agosto.

VEM
COM
AI'rM'rra

I•

MuLrIIL!
D5.'

1juuri
1

334pessoasl'oç.da
Curtir Comentar Compartilhar

OuSar

!3è Souza, 4e Goiàs e outras 64 pessoas curtiram isso.
4 t8mpartilhamErritos

Partido Popular Socialista - PP523

.
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3.5- EXEMPLOS DE CONTEÚDOS QUALIFICADOS
3.5.5 - Facebook

à esquerda, divulgação da cobertura dos/
protestos de 16 de Agosto sob ar cIo.
nossos dirigentes e militantes.
fl
F17s^^
Foto do companheiro Fausto Ma
canal
também ajudou a divulgar o r
digital do PPS: Instagram

PPS - Partido Popular Socialista
Publicado por LaironGiesal

1€ de apooto re

72 0 6

A reunião das imagens dos protestos em todo o Brasil pelas câmaras dos
nossos dirigentes e militantes. Siga o canal do PPS no lostagrani:
http://wwinstagramcom (pps23brasil #vemcomagante #pps23
#161deagosto

L

1.

r1.

PPS - Partido Popular Socialista
-PuhferrioporLrirscmGiem-I - 2rtdermorrioàei8:57

Nota oficial: Dilma, Lula e os tentáculos do setor financeiro http:/lgooglílDtlIfR

952 pessoas alcançadas
Curtir - Coraentr Compartilhar
Ppe Rearde e

Suffer

ras29pessorrs curtiram ieeo.

s comp ti

reita: Nota oficial do PPS: Duma, Lula
e us tentáculos do setor financeiro.
-

1.472 pessoas álcailradas
Curtir Contentar Compartilhar

SolTar

í Wober Jrnior, Luiz Alberto 5 St ra, Jorge Rocha Late e outras 55 pessoas curtiram
isso
6 compartiihairentoC
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t - E VOL UÇÃO DAS REDES DO P ARTIDO
4.1 - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE FÃ PAGES DOS PARTJDO

X.

^fá,cebook.£.:omfppsnar iona

rii

total

H

fâs
Total de f da p&na

4 120

953 498

x. -•-

.

.

publicações
Total de publiaes da pa, limitado as Cftimas 100 ou últimos 7 dias.

43

x

46

curtidas
Contem de rtidas nas puhases soletadas.

51, 9

--- 136.656
comentários

Ctaem de omenttrios teitos nas pubi n5es coletedas.

x_ . 12..0260

•g

compart hamentos
il

ContaQero de compartilhamentos feitos das puhIicaes coletadas.

et, 158 -x

45.644í

engajamento
Indica o nível de engaaroento da pna com os fs, resultado de:
(compartiIharnerdos3 ^ omentârios2) ^ (surtidas» / publica es} / fs 100,

0,5335% ;_J

Partido Popular Socialista - PPS23

X

0,7259%
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4.1 - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE FÃ PAGES DOS PARTIDOS

X

cebook.tomtppSflacionaE

ac^.^

R^e--À

208
mé-d ia

total

fâs

L

Tcldeftdepgire.

4. 120

- x

1.290.089

pub cações,
li

Total de pub lif ,,^ cl hes da pgine, limitado a ftines IDO cm úl ti mos 7 di.

46 ---- x

40

curtidas
Cotegern de etMtide. n publices coletede.

519 ---- x

178.878

comer târos
Cortern de oonertrio feito ws pubi c&s coletad as.
x-----

16.767.

compartilhamentos
Contagen de comp arti l

entos feitos des publicac5es coleteds.

158 ---x--- 49.244

.engajjamento
rdice o nivet de er jernero de p;qine cora Os fs, resuttzdo de:
ieatrios2) + (curtides» 1 publ acóes} fs} IDO.
eonpertiIhentos3l +

©0,5335% ----- xH— 096979%
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4.1 - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE FÃ PAGES DOS PARTIDOS
X

facebo

cebookc/psbnacnaI4O1

média

total

fâs
Totaldefás

120

.página.

x

167489

publicações
Total de publicaões da pira linftado as últimas 100 ou dtiínos 7 dias.

46 —HX:—

17

curtidas
Contagem de curtidas rias ubi
si:

cEtas coletadas.

9 -- x

4.186

comenta ri os
Contagem de cor rtéirios feitos nas publica óes olet ias.

185ç3)
comparfilharnentos
Coritaem de mpartilhamentos feitos das puhlicaçes coletadas

[158 ç-—X--

872

engajamento
indica o n(vel de erigcameoto da página, coro os fo. resultado de:
ompailharnentos3 + wmentrios2) + (curtidas) fpublicaces / fs) 100

09 5335% -- x -- 02519%
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4.1 - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE FÃ PAGES DOS PARTIDOS

X

kcebook. c omlpartidoverde43
210

media

toti

fãs
Tot& de t da pgira

4.120 O

90J13*

T

publicações
Total de publiac& da pèira. I imitado a timas 100 ou ltiroos 7 dia

c u rtidas
Cortagem de rtid na piblia5e. coleteda

t519

417tj

x
corri ent:árlos

Contagem de •coroentrbs feitos nas pub ca5e-s coletadas.
ç)9--x---

65ç

compartihamentos
Contagem de compartilhamentos feitos das publicaçes soletadas.

158

x— 81
engajamento

Indica o nveI de ergjamento da página, com os fs, resultado de:
(ompartilhamentos3t + (comentérios2) + curtidas» 1 publicaões / fs} * 100.
co
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Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital

• *TLII tIIiu1 'L!1 :1111*11111 'J1 1111111
4.2 - NÚMEROS DO PERÍODO - TWITTER
Publicações no río oj

/

8,5/dia
Seguidores:

3.533

22+
Seguindo:

1.7611

..

O Twitter do PPS possui praticamente o mesmo número de publicações que o facebook
com média de 8,5 publicações ao dia. Teve um leve ganho de seguidores no período
(22).

O gráfico abaixo mostra um número irregular de tweets até a primeira quinzena do
período. No dia 12/08 quando o número de tweets cresceu para 13, foram perdidos
7 seguidores. Após, observa-se um número mais constante de publicações (10) e um
crescimento visível e diário de seguidores.
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4.3 - NÚMEROS DO PERÍODO - FACEBOOK

/

Publicações no mo

212

7,2/dia

Novas curtidas na fã page

700
23/dia
Envolvimento:

4.0,O4
^
(2,810ia)

L

Comentários:
132
Curtidas:
3.147
Compartilhamento: 725

(15/dia)
(61dia)

O Facebook do PPS possui uma média de 7,2 postagens ao dia. Tivemos no período 700 novas curtidas que foram potencializadas por anúncios específicos de promoção
da campanha de filiação direcionados para o público não fã e amigo dos atuais fãs.
Desse modo, tivemos um consideravel crescimento na última semana do período, quando os anúncios começaram a ser veiculados, conforme pode ser mostrado no
grico abaixo.

Tota' de curtdas na Pagina ate hoje 4- 374
Totide e urtis na Pâgir

-

Partido Popular Socialista - PP523
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5.1 - GRUPO DE ANÚNCIOS

Como estratégia neste primeiro período, preparamos uma landing pagi'di- 3
recionar os anúncios. Após o lançamento da landing page, foram iniciados os,iry(eir&s1
fi MIM
anúncios com os seguintes objetivos:

/

1 - Promoção da fã page oficial (Partido Popular Socialista)
Período: i

Página sugerida
PPS - Partido Popular
Pao1nadi

1

5 dias
Alcance:

Socialista

'onipanhe as noticias e atividade
rtidár,ta do nosso partido.
#vemco.magente
1Er

21.886 Pessoas
Resultados:

mTE lVJ

vENÇo
LA6EN11

-.

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

44 4curtidas

Partido Popular
õciaIista
4375

pessoas curtiram isso.

L

2 - Promoção da landing page (Objetivo de filiação)
PPS• Partido Popular
Socialista
Se você quer um governo competente,
honesto e inovador. #vemcomente Filiese ao #pps23!
-

L
-

Período:
5 dias

IUII*IHDJ*TO
Yl*1(* UUJW L

-

-

Alcance:

VEM
-AGENTE!-

16.845 pessoas
Resultados:
Filie-se ao #PP523

fl4tac.ao..pp5.0r.br

Partido Popular Socialista - PP523

Satba mais

.

122 c1iquesno site
Desenvolvido por Takit tecnologia e Marketing digital

r

í

5.1 - CONVERSÕES
Para mensurar o retorno dos anúncios, foram criados pixeis do facebook que são
pedaços de código implantados nos sites de destino para medir quanto do tráfego pro
veniente do Facebook atinge seu objetivo.
Período de 19108 à 30/08 (12 dias)
1 - Acessos à landing page;

3.272
2 - Acessos ao formulário de filiação online (primeira página do SIAP);

1.056
Efetivação da filiação online (Página de impressão do boleto no SIAP);

424
5.1.1 - Gráfico
O gráfico abaixo mostra a evolução dos resultados da campanha.
4.752
Ertt

O Iráfetio totat

totEd
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/
A3ol7

URLsJ Domrnfos
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Dispositivo

Ai25
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A5o2

31
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RECEBEMOS DE (IRASII.MAOKID' INIi I)IROTOLTI)A ME OSP000IIT11S1SERVIÇIISCONSTANTES DA NOTA/ISCAI, INDICAIX)AOLADO
EMISSÃO: 19/00/2015 ' I)IOST. IREM, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - VALOR TOTAL: OS 10,0W.00
IDENTIFICAÇÃO 1/ASSINATURA IX) RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

DANFE

BRASIL MARKETING DIRETO LTDA ME

lo

fl

E ',

t0

P

NF-e

N° oop.000.072

RUA DAS CARNAIJIIAS QU. 39 LOTE 4 SALA. 104
AGUAS CLARAS
BRASILIA. ISP
CEP 11901-140

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0-ENTRADA
1
1SAÍDA

CRAVE Dli ACESSO

5315 0810 7086 5100 0194 5500 1000 0000 7210 0000 0724

N° 000.000.072

1

Conoilla do 000nlicidodn no portol nouionoI do NI-o wwn .nIL'.IAooudo.pov.hr/pono( ou no
nitdo Sofoo Aulorjoodom

1

SERIE

FONE 0113202-4747

.'i' ,o

FOLHA 01/01

PROTOCOLO OK AI'IS)RIZAÇÃO DE. (150

SSTIIRF.ZA lIS OPERAÇÃO

353150027147538 19/0812015 14:50:03

Prestacao de Seivico - Envio de SMS
CNPJ

INSC, ESTADI',SI. IIOSIOSO' TRIISIITÃROI

INSCOIÇÃO ERI'AI)I'AI,

-

10.708.651/0001-94

0756856500160

DATADA 1/MISSAl,

CNPJ COE
29.417.35910001-40

50015; . RAZSOS()CISI

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
.

SCS Q 07 BLOCO A, SN
MUNICÍPIO

FOSE:FAX

BRASILIA

(61)3218-4123

OATA DA 51105' ESTRADA

COE

A1RRO,' DISTRI1OS

ENDEREÇO

1910812015

70307-901

IASA SUL

111)0-5 SE SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IS'

-

19/08/2015

14:33:50

DF

FATURA / DUPLICATAS
PAGAMENTO Á VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁlCUlO 50 lESOS

VAlEtE IX) 'e '"$

0.00
VS).'

BASE DE C.ILC1ILI) DE ICSIS SUBSTITUIÇÃO

0,00

FRETE POR CONTA

511550 1 RAZ.AO SOCLIL

VALOR TOTAl. 1505 PRODUTOS

0,00

VALORTOTAI.DANOTA

voloRoolPI

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VAlOR APROXIMADO "OS TRIBuTOS

0,00

OIITRASORSPESASACEDSÓR105

DESCOSTO

VAI.00DOSESOIRO

"SERETE

VALOR Do 0555 S(IBS'flltISÇÂO

0,00

0,00

PI,AC.S 1)0 VEICIIL,O

cóDioo ANTE

CO

CSPJ COE

9-Sem Frete

OU.SNTIISS)IK

SIF

SIUNICiPIR

ENDURECI)

NUSIERAÇÃO

MARES

0500011/

INSCRIÇÃO EST,SDI 141.
00515 1.1011100

PEDO (ROTO

LOCAL DE ENTREGA
1 COPO . CPI'

CALCULO DO ISSQN
jiOECRIÇÃOSIIIXICIPAI.

10756856500160

1

MIISICIPIO

1 DISTRITO

S:SDI:RF.ç)l

VAIASR DO ISSQS

RASE DE CALCIII.O DO ISSQN

VAlOR TOTAL DOS SERVIÇIOS

10.000.00

.AI3BSS ADeie!I.'.i3
INFORMAÇÕES cS)MI'I.EMCN'V.SRVS
Envio do 150.000 SMS - Enviodo em 12o IS do 05115)11 do 2015.
Vonoimonlo: ConIro-oprlIScnl000
DadoSpato pagaman)o:
Rene. 04 Cu, A$: 1496, l/poroou,,: lI//O. Coo/li' 795.0
((moi Modal/o5 Dirolo lido ME
VnIoo 5poosismodo do tnihaoo /i,oi 12.7411121 R$ 1.208.00 (12,68'/.) 011010 113101'
l7 presa optonlo polo Simples Nacional 000 lermos da [,ai Compl00100lor o 120 do 14/1200016
ind. Qd. OS Ed. Vonooçio 20011(411)411 IS . 10 Solo 210. I'olnGno: 151

10.000,00

431,00

R05ERS 500 50 FISCO)

LobatO M-1—s
DATA E ll)IRA ISA IMPRESSÃO (9010/201) 14:50 IJSIIÃRII,l: SIIPIORVISISX

r

mlalLi
nterativ;dade ern qualquer tela

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE MENSAGENS CURTAS DE
TEXTO - SMS
Pelo presente instrumento particular: BRASIL MARKETING DIRETO LTDA, tendo como nolé
comercial: M1A1 MARKETING DIGITAL devidamente inscrita CNPJ/MF, 10.708.651/0O01-9
com sede na capital do Distrito Federal, com endereço na Rua das Carnaúbas, Lote 4, Sala 40
Plaza Mali e Office, Águas Claras - Brasília - CEP 71904-540, doravante denominado
simplesmente CONTRATADA, e, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, devidamente inscrito no C'J
29.417.359/0001-40, com sede na capital do Distrito Federal, com endereço na SCS Q 07 Bloco
A, sala 826 e 828, Edifício Executive Tower, Asa Sul - Brasília - DF CEP 70.370-901, por seu
representante legal ao final assinado, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.
CLAUSULA 1 - OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a prestação, pela CONTRATADA, de Serviço de
Valor Adicionado, consistente no serviço de transmiss8o de mensagens curtas de texto via
sistema de telefonia móvel celular do tipo torpedo (SMS).
1.2. O Serviço será prestado dentro das áreas de cobertura das operadoras no Território
Nacional, tendo por base Operadora, toda e qualquer concessionária de Serviço Móvel Celular
Oficialmente atuante no território nacional, determinados por seu código de operadora em
conformidade com sua área geográfica de atuação.
1.3. O Serviço é caracterizado pelo envio de mensagens curtas de texto pelo CONTRATANTE,
cujo conteúdo deverá ser previamente remetido à CONTRATADA, que então irá previamente
formatá-lo dentro dos padrões apropriados e utilizando-se da plataforma de integração. e
disparo de mensagens pertencentes à CONTRATADA ou através de sistema próprØ\/
CONTRATANTE via integração de dados passará a utilizar as redes das Operadoras de tela
para enviá-las ao(s) aparelho(s) telefônico(s) dos destinatários indicados pelo CONTRATANTE.
1.4 Cada mensagem, pela sua própria definição de "mensagem curta de texto", terá uma
limitação de caracteres definida pelas Operadoras. O limite atual definido pelas Operadoras é
de 160 (cento e sessenta) caracteres por mensagem incluindo os espaços em branco.
1.5 O CONTRATANTE reconhece que caso o destinatário esteja com o aparelho celular
desligado ou fora da área de cobertura, a mensagem de texto no será entregue, ficando
armazenada na Operadora, disponível para ser reenviada caso o aparelho celular seja ligado ou
saia da área de sombra entrando em sua área de cobertura, dentro do período de 24 horas,
haverá varias tentativas de envio e reenvio por parte da CONTRATADA.
1.6. O CONTRATANTE está ciente e concorda que a CONTRATADA poderá a qualquer tempo
modificar, mediante prévia comunicação, a forma de prestação do Serviço ou os termos
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ajustados neste contrato, caso as Operadoras venham a impor tais modificações. Caso os
ajustes não sejam aceito pela CONTRATANTE o contrato pode ser rescindido sem ônus para
[i
ambas as partes.
CLAUSULA 2 - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
2.1. Para utilização do Serviço e envio das mensagens, o CONTRATANTE pagará(
CONTRATADA o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) conforme quantidade contratac
multiplicada pelo valor unitário, na modalidade Pós Pago a saber: Aquisição de 150.000 SMS.
2.2. Os pagamentos devidos por força deste contrato serão efetuados mediante aprovação do
orçamento, de forma pós-paga, podendo ser através de boleto bancário ou depósito em conta
da CONTRATADA.
2.3. Estão inclusos no valor do Serviço, todos os tributos sobre ele incidentes, de acordo com a
legislação vigente aplicável.
CLAUSULA 3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:
(1) disponibilizar o Serviço, dentro da área de cobertura das Operadoras.
(ii) manter absoluto sigilo e confidencialidade em relação às informações que lhe chegarem ao
conhecimento por força da execução deste contrato, salvo por força de lei ou ordem judicial>,
(iii) as entregas das mensagens deverão ocorrer conforme agendamentos realizado,ít
CONTRATANTE, sendo início de envio imediato ou conforme fragmentação de(4as,
quantidades e horários previamente definidos.
CLAUSULA 4 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:
(i) responsabilizar-se exclusivamente pelo conteúdo das mensagens de texto formatado a
agendamento;
conforme
enviadas
serem
(li) encaminhar as mensagens curtas de texto apenas em horário especificado, qual seja, de 2
a 6 feira das 8hs às 20hs, sábados das 9hs às 18hs e não enviar mensagens aos domingos e
comerciais;
informações
tratar
de
se
quando
Nacionais
feriados
(iii) não utilizar o Serviço para fins ilícitos;
CLAUSULA 5 - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
5.1. O descumprimento de qualquer disposição contratual pelo CONTRATANTE facultará a
suspensão imediata do Serviço, sendo de imediato Notificado por meio formal, que poderá ser
via Correios na modalidade AR ou via e-mail com a confirmação compulsória da leitura.
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CLAUSULA 6 - RESCISÃO
6.1. As partes poderão rescindir o presente contrato a qualquer momento, com aviso prévio
30 dias e notificado à parte contraria e desde que pague os valores devidos seja qualqi
quantia de uma parte à outra, mais os prejuízos causados pela parte que der este justo mot
de não cumprir suas obrigações, salvo no caso de falência, recuperação judicial
extrajudicial, dissolução ou liquidação, judicial ou extrajudicial, de qualquer das partes.
6.2. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATADA na
hipótese de inadimplência do CONTRATANTE por mais de 30 (trinta) dias.
CLAUSULA 7 - DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. As partes deste instrumento são e permanecerão independentes entre si. Nenhuma
disposição do presente contrato cria ou visa criar entre elas qualquer relação de sociedade,
representação, associação ou joint-venture. Desta forma, nenhuma das partes, nem seus
administradores, empregados ou representantes, poderão assumir, com relação a terceiros,
qualquer obrigação em nome da outra parte.
7.2. Da mesma forma, as partes expressamente reconhecem que a celebração deste
instrumento não implicará na criação de nenhum vínculo empregatício entre os funcionários
de uma parte e a outra parte, devendo cada uma das partes arcar exclusivamente com todos e
quaisquer encargos relacionados a seus funcionários.
7.3. O presente instrumento obriga as partes e seus sucessores, a qualquer título que seja.
Para fins do presente contrato, será considerada sucessora, entre outras, a sociedade que/
resultar da fusão, aquisição ou incorporação de qualquer uma das partes, independent5rfi1'(e
desta possuir a mesma designação e/ou registros societários que as partes originh?nte
contratantes.
7.4. Todas as notificações e outros comunicados relacionados a este contrato devem ser
efetuados por escrito e encaminhados pessoalmente, com protocolo, ou remetidos mediante
serviço postal do tipo AR ou e-mail com comprovação inequívoca de recebimento, para os
endereços das partes, sendo considerados recebidos na data de sua entrega ao destinatário.
7.5. Nenhuma das partes poderá ceder ou de qualquer outra forma transferir a terceiros, no
todo ou em parte, seus direitos e obrigações decorrentes deste contrato sem o prévio e
expresso consentimento, por escrito, da outra parte.
7.6. Todas as informações que uma parte disponibilizar à outra por força da execução deste
contrato, de qualquer natureza (informações técnicas, comercias, e outras), principalmente
informações que a CONTRATADA venha a disponibilizar ao CONTRATANTE sobre software e
outras tecnologias relacionadas à viabilização e integração do Serviço são consideradas
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informações cnfIdendais e deverá ser mantido em sigilo, não podendo em nenhuma hipótese
ser repassadasateceiros.
wxwl

7.7. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, fica desde já
eleito o foro, da Co, marca de Brasília/DF. Estando ajustadas, as partes firmam o present,
instrumento em01fduas) vias, na presença das testemunhas abaixo.
£
B731j / DF, li. de.gosto de 2015
i
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RONCO: .004
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ME
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10, 000, 00
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DANFE

HC PNEUS S.A
SIA TRECHO OI LOTE 1711
BRASILIA - DF CEP 71.200-010
FONE: (61)2l06-1818 FAX: (61)2106-1898
www.hcpneus.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÓNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N°
33757
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

11111111111111111111111111111111111111111111111111

HAVE 1)0 ACESSO

5315 0900 0008 0200 0282 5500 1000 0337 5713 8373 4887
" Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

1

www.ufe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

ATU REZA DA
ESTA

00.000.802/000Ir2 ,) 2-2-2

0731791900201
DESTINVFARIOIKPMI1NJR
NOME/ RAZÃO SOCIAL

29.417.359/0001-40

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

826-8 Asa Sul

SCS Qadra7 Bloco A

______
6132184123 .._± DF

rasi1ia
!

VALOR

(..ALI.IILR) Lfl.) lInLrnJoIJ
ESF DE CALCULO DO ICMS

BAUDECALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS

0,001

0,00

0,00
1 RAINSI'Ul( IAVUK) VUiVtV1V53 1

iO5l

0,00

VALOR

___- - VALOR TOTAL DOS PRODUIUS
VALOR DÕ7(iv1S SUIISTITUIÇAO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

______________________
CÓDIGO ANTT
FRETE POR CONTA

NOME. RAZÃO SOCIAL

O VEÍCULO

1 - Dest/Rem

MUNICÍPIO

ocIu:ço
I5UN1'IDAOE DII VOLUMES

VENCIMENTO

PORTAI)OR

OUTRAS DESPUSASACESSORIAS VALOR TOTAL DI) II'I

DESCONTO

VALOR DO SEGURO

TE

HORA DE SAIDA

.

J

VALOR

VENCIMENTO

PORTADOR

70307-901
-

1.37400

11/09/2015
o
3371-200
P

LoRI

INSCRIÇÃO ES1?\.DUAL

FONE/FAX

ITjIO

ADE NTRADA/SA DA
r

CRP

BAIRRO

ENDEREÇO

tAl UKA/ uJrL.'.'.'
VENCIMENTO

D'

CNPJ/CPF

MARCA

ESPÉCIE

8
CST

NCM/SH

CNPJ 1 CI'F

1W

INSCRIÇAO ESTADUAL
PESO LIQUIDO

0,000

_____

DADOSDOSI'K)VIU lVS!LKVtl,. lJ
DESCRIÇÃ0 DOS PRODUTOS /SERVIÇOS
CÓI).PRODUTO
PNEU 215-55R1,5 EFEICIENT GRIP PERFORMANCE 93W SC
13011)5
ImposIos incidentes: 305.44
BALANCEAMENTO COMPACTO-MEDIO
6043,76
Impostos incidentes: 2.00
ALINHAMENTO DIRECAO COMPACTO-MED)O
(44(00
Impostos incidentes: 2.50
VALVULA 414RF
000540
Iniposlos incidentes: 0.68

40111000 060
00
00

CFOP
5405

1UNITÂRI()
316,01101)

5933

UN

4.0)100

10,0001,

5933

ut'J

1.00(11)

50.00110

5405

UN

4.0000

5.0000

.
848)8099 O 60

UN. QUANT.
4.0000
UN

1.374,00

09

PESO BRUTO

NUMERAÇÃO

1,284,00
VALOR TOTALDA NOTA

VALOR TOTAL BC. ICMS
0,00
1.264,00
0,00
0,00
40.00
0,00
0,00
50,00
0,0(1
0,00
20,00
0.00

0,OOQ
vol
5,00
0,1)0
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

avaww

(',.I,('(1.() DO ISSQN
AI..0II RYI'At. DOS SERVIÇOS
'0(itiçÃt) .JN)CII'AL

IOASE 11)1 CÁ1.1.UI.),I II).) ISSQN

4,50

90.00
l)AIKS ADICIONAIS

111SF RVAÇÕIIS (IEslI'Lli1IENI'ARES
vendedor: 2422 credito: welin8ton . cr caixa: oljne_zahloulh financiamento: -lota) de impostos incidentes: 310.62.
proron . Ice q(i 08 ed.venancio 2000 entrado b-60,2.andar,sala 240 fone: 1 Sliems recolhido por subslttuicao tributaria.
convenio 8593
veicnlo:oinega-marca:gnn'ano:2005-cor:cinza-plaea:bac 0338-km: 150398

1m1',c'sso pelo Sislcxno

e-For,ns NDDigif ai - Piloro Tc'chnoiogies - Tel. (62) 3088-9999

VALOR 1)0 ISSQN

RESERVADO AO PISCO

https://aapi.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=72b25acde4...

Banco do Brasil

-

s:LSTEI'4A olI INFORNIACOES BANCO DO BRASIL
- 10.46.49
PTJTOATE1IDI6(ENi1O
OCO2
SEGUNDA
(516303594
COMPROVANTE UM TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TEL) - TRANSFE:RENC1A E1.ETRCNICA DISPONIVEL
ClIENTE: 1' PSNI'J lONA]. FUNDO p5rT))
(9/10/2011

:G!SC1A: .3516-3 CON(T.A e

MIMk

499.399-3

223
FINALIDADE: 1)1 CREDILO EM CONTA CORRENTE
REIIETEL]TF e FF5 NACIONAL FUNDO PARTIU
S.A.
BARCO: 341
- BANCO 1 7 ,VJ
AGENCIA: 654-3 - BRASILIA 92 INDUSTRIA
r.. 953-/
CONTA:
FAVOPEC IDO: NO PNEUS 6/A
ORE/CRIA): 00000.607/000100
[03
DEBIT-

BB 400.399-3

PG.20151553

1.374, 00

7 6. SF7. 745 . E2F

16de68

0911012015 10:50

DANFE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Do~Anxiliarda

F. BRASIL LTDA.

0-ENTRADA
1-SAIDA
SAL/SO Arca 6580 LUC 149P, S)N

E

CHAVE DE ACESSO

5315 0902 63492600 091155010000 1015 6811 0218 5738

No: 101568

Gua-BRASILIA-DF
ta
Cep: 71.219-900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
ww.nfe.fazenda.gov.br/pUrtaI ou no site da Sefaz Autorizadora

FL 11 1

SÉRIE 10

Fone: (61)2105-2000

NATUREZA DAOPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

jCNPJ
1
02.634.926/0009-11

ESTADUAL DO SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745449200277

1
L
DESTINATÁRIO/REMETENTE

/

353150029056368 03109/2015 1500:02-03:00

IOME/RAZÃO SOCIAL

17

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
BAIRROS
ENDEREÇO
CS OUADRA 7 BLOCO A SETOR COMERCIAL SUL, 825 A 828-EXECUTIVE TOWER ASA SL

.307-901

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÃLCULO DO JCMS SDØSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS

6.999,00
VALOR TOTAL DA NOTA

5.949,15

0,00

0,00

1.049,85

0,00

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO B'I

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

DESCONTO

VALOR DO SEGURO

VALOR DO FRETE

0,00

416,44

5,949,15

aia poR
O -Enhitente

NT

DADOS DOS rKULPUIUSIDLIOVIÇ-UD
COD. PROD

CPOP

NCMJSH

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

5102

84713012

0888462341936 APPLE MJ'VP2BZ/A MACBOOK AIR. CORE 15
DUAL CORE 4G13 256GB 11.6
(Total: ES 6.999,00- Desconto: ES 1.049,85)

UNIR.
UN

V. UNITÁRIO

QUA/SI.

1,0000

6.999,00000

V TOTAL

BC. ICMS

6 999,00

Ti

Pk'B/x' ?
C cI'DU..
OU
€1,2,

i'; Ce 1o pesj, o(ooIk
pi'zs
CIdFC O
3&e

»e3

t&'1k't,OI11 cupom

Eos3ao.
/4e0'r' S81

e

io

$

O'B k
1

3fi., termo

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref ao pedido de pre-venda numero 8362199 pago atraves do cupom 167056 emitido pelo EU 12 em

0310912015,
Vai AprOx dos Tributos RI 1.953.42 (27.90%) Fonte: IBPT CO2P6247GFWN/MJVP2BZIA

JC

a

AO FISCO

V. ICMS

V. IPI

#;

9

03109/2015 12:20:10

Emssão de comprovantes

EMPRFsA

6TSBE

:$1STEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AIJTOATENDIMENTO
- 12.20.03
0001
99303396
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TEU TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA 3596-3 CONTA:
400.3993
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE
PPS NACIONAL FUNDO PARTID
BANCO: 311
BANCO ITAU S.A.
AGENCiA: 0912-1 - PLATAFORMA CORP S PAULO
CONTA:
5.209-9
FAVORECIDC:: F. BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ: 02.634.926/0002-45
VALOR: R$
DEBITO EM: 03106/2015
0000MENTO 390301
AUTENT10'AC'AO SISBB:

BB 400.399-3
PG.201 5/551

5.949,15/

2.EID.FDD.903.80E.467

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Aliasda
Nota Fiscal Sletrôtiea

DO=MO

-

SAI/SO Ares 6580 LUC l49P, s/N
Guam - BRASILIA - DF
Cep: 71.219-900

/

DANFE

F. BRASIL LTDA.

fl]

IIIIIIIDIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIlItlIIIlIIl II III 11111 111111 II

0-ENTRADA
1 - SAIDA
LL1

CHAVE DE ACESSO

5315 1002 63492600 0911 5501 0000 1035 411 _

No: 103541
Fone: (61) 2105-2000

SÉRIE 10

FL 1/ 1

ConSulta de autenticidade no portai nado ai da
e
www.nfeiazenda.gov.br/portai ou no site da Se
(o ador2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERC/SUJ ST
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745449200277

INSC. ESTADUAL DO SIJBST.

DIII'

CNFJ

26

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

02.634.926/0009-11

353150035249016 2311012015 17:37:23

e;bu
DATA DA EMISSÃO

23/10/2015
DATA DA SAIDA/ENTRADA

23/10/2015
HORA DE SAIDA/ENTRADA

17:37

A.LCIJLO DO IMPOSTO
SE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS DE SUaSTEFUIÇÀO

5.345,55
FERIR

719,85

VALOR DO SEGURO

0,00

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

1.160,45

RAi. ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
-

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

CÓDIGOAO4TT

PLACA VEÍCULO

O -Entanto

QUANTIDADE

1

MARCA

NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODEJTOSISERVICOS
COD. PROD
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
0885370430202 MICROSOFT JtJG-00013 1{EADSET
LIPECHAT LX-3000 USB
(Total: RI 1.533,00-Desconto: R5210,00)
7892509072854 SAMSUNG GALAXY S5 G900 - BRANCO
(Total: RI 1.999,00- Desconto: RI 299,85)
0888462098663 APPLE OPA)) AIRMD788BRJB 16GB WI-FI
SIL VER
(Total: RI 2.099,00- Desconto: ES 210,00)
7892597337613 MOTOROLA MOTO Gil) XTJ 544-PRETO
COLORI
(Total: RI 2.198,00- Desconto: RI 440,60)

PESO BRUTO

NCMISR

CFOP

UNID.

85183000

5405

UN

V, UNITÁRIO
7,0000 / 219,00000

85171231

5102

IJN

1,0000

1.999,00000

84713019

5102

IJN

1,0000

2.099,00000 /

2.099,00

85171231

5102

UN

2,0000

1.099,00000

2.198,00

QUANT.

C'Eu
5SId° Pt-5
Wl)1.(1 p

:

r'k;:.;

p

/

V. TOTAL

rNSCRSCÂOESTAJ)UAL

aU. ICMS

V. ICMS

V. lES

1.533,00
"

1.999,00

ahC11t
..

.

- 0 ITc. t)

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. ao pedido de pre-venda numero 8364806 pago atraves do cupom 160683 emitido pelo ECF tem
2311012015. ICMS recolhido por subtt.tribut.:
VaI Aptox dos Tributos ES 958,20 (12.23 0/*) Fonte: IBPT

CNPJ/CPP

PESO LÍQUIDO

fiM

óks

6.668,

UF

UF

MUNICÍPIO
ESPÉCIE

7.829,(

VALOR DO IPI

0,00
OTE POR CONTA

ENDEREÇO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

AO FISCO

ALIO.

ALIQ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2016 AUTOATENDIMENTO
- 12.14.20
3596303596
SEGUNDA VIA
0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA:
400.399-3
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0912-1 - PLATAFORMA CORP S PAULO
CONTA:
5.209-9
FAVORECIDO: F. BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ: 02.634.926/0002-45
VALOR: R$
DEBITO EM: 23/10/2015
DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB:

6.668,55

F.F86.EC8.465.573.134

BB 400,399-3
PG.201 5/648

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 184-88.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove,
procedi ao encerramento do anexo 23, à fl. 228
Eu,
, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

iiitôiiio irqs
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