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Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dis do r
procedi à abertura do Arf
Eu,

V de dezembro do ano de dois mil e quatorze,
fl.

1-.

, da Coordenadoria de Registros Partidários,

Autuação e Distribuição 1 CPADI, lavrei o presente termo.
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DIRETÓRIO ESTADUAL DE
MATO GROSSO
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAMPANHA ELEITORAL 2014

1
CONTRATOS SEGUNDO TURNO
VOLUME 1
******************************************* *

CONTRATOS MOBILIZAÇÃO/DILMA 2 2 TURNO
NOME

CPF

VALOR

CARGO

ACSA ROSENDO DE CARVALHO

061.673.051-96

R$ 1.000,00

Mobilização

ADELENE DE SOUZA MACIEL

999.918.291-72

R$ 500,00

Mobilização

ADRIANA ALVES PEREIRA

012.767.126-93

R$ 500,00

Mobilização

ADRIELLY CRISTINA FERREIRA DE
ABREU

020.426.661-06

R$ 800,00

Mobilização

ALCIDA VERONICA VALERIANO

020.595.731-57

R$ 500,00

Mobilização

ALDA RODRIGUES DE SOUZA

568.847.451-34

R$ 500,00

Mobilização

ALEXSAFSJDRA MACHADO ROSA

621.854.891-00

R$ 500,00

Mobilização

ALINE BEATRIS GOMES DA SILVA

005.510.610-22

R$ 500,00

Mobilização

ANA LUCIA FERREIRA NUNES

035.626.681-80

R$ 500,00

Mobilização

ANA PAULA PEREIRA LEOPOLDINO

010.564.351-35

R$ 500,00

Mobilização

ANDRE LUIZ BORGES DE ALMEIDA

060.368.716-43

R$ 2.000,00

Mobilização

ANNA RUTH DOS SANTOS SILVA

029.350.621-32

R$ 500,00

Mobilização

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

536.324.511-68

R$ 500,00

Mobilização

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA

355.030.339-49

R$ 500,00

Mobilização

ANTONIO LUIS DE FRANÇA

001.775.881-52

R$ 500,00

Mobilização

APARECIDA ALVES PEREIRA

234.469.191-04

R$ 500,00

Mobilização

APARECIDO CLEMENTINO
MENDONÇA

206.168.139-53

R$ 2.000,00

Mobilização

ARMANDA ROOS

627.672.241-34

R$ 500,00

Mobilização

ARTHUR PRATTS MEIRA MARTINS

020.930.721-81

R$ 2.000,00

Mobilização

ASTROGILDA LEITE MELGAÇO VIANA

453.279.551-68

R$ 500,00

Mobilização

AURICELIA DA SILVA COSTA

019.720.253-50

R$ 500,00

Mobilização

BENEDITO FELIX RONDON NETO

036.902.071-50

R$ 500,00

Mobilização

BENTA PEREIRA NUNES

904.521.431-87

R$ 500,00

Mobilização

BRENDA DE QUEIROZ SANCHES

045.904.751-54

R$ 500,00

Mobilização

CAMILA LEITE DE SOUZA

032.750.121-93

R$ 1.500,00

Mobilização

CAMILA SILVA ALVES

998.131.651-20 ____________
R$ 500,00 Mobilização
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CANDIDA PEREIRA PINTO

714.396.761-00

R$ 500,00

Mobilização

CARLITO ALVES DA SILVA

329.436.441-53

R$ 500,00

Mobilização

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DE
souz

109.772.601-00

R$ 1.000,00

Mobilização

CARMELI DO NASCIMENTO

202.297.711-49

R$ 800,00

Mobilização

CARMELITA MORAIS DOS SANTOS

412.838.301-59

R$ 300,00

Mobilização

CATARINA VIEIRA DA CONCEIÇÃO

502.205.511-20

R$ 500,00

Mobilização

CLAUDIA APARECIDA FALCETE

223.199.7i8-58

R$ 500,00

Mobilização

CLEBER ALBUQUERQUE

957.818.461-15

R$ 1.000,00

CLEBERSON VINICIUS PIRELLI

702.777.281-77

R$ 500,00

CLEOMAR BATISTA DO PILAR

679.888.499-72

R$ 4.000,00

CLOVIS VALIM FRANCO

265.892.901-30

R$ 500,00

DAIELLY ALINE DE AMORIM PINTO

052.028.541-70

R$ 500,00

DANIEL GONCALVES DIAS

029.487.381-30

R$ 700,00

DANILO MARANHÃO DE OLIVEIRA

058.813.121-04

R$ 500,00

DANNYELLE SANTANA BERTULIO

034.146.291-86

R$ 500,00

DARLAN GUIMARÃES RIBEIRO

977.279.031-91

R$ 6.000,00

DENISE DA SILVA COSTA

050.508.881-90

R$ 500,00

DEREK MARVIN RODRIGUES DUQUE

039.509.821-16

R$ 500,00

DEU ZANE FLORENCIO DA SILVA

531.415.711-04

R$ 500,00

DEVAILSON SANTANA DA SILVA

698.303.711-15

R$ 500,00

DIORACI BELINI

493.030.079-72

R$ 500,00

DIRCE SANTANA DE MORAES

929.926.681-68

R$ 500,00

EDIMARA BORDIN SALGADO

019.820.041-26

R$ 2.500,00

EDUARDO JOSÉ BISPO DA SILVA

718.387.834-15

R$ 500,00

ELAINE CRISTINA BARBOSA
FERREIRA

883.859.221-72

R$ 150,00

ELEKSANDRA ARAUJO REBOLÇAS

010.364.581-05

R$ 500,00

ELIANE CRISTINA GARCIA

002.732.671-32

R$ 500,00
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1 CONTRJTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.87 2.9931000154, sediado na Rua
J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador
WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/M'j inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: ACSA ROSENDO DE CARVALHO, portador do RG n.
256565 OS M(
e do CPF n2
. 061.673.05196, residente Avenida Verdão, quadra 14, n 2 0 [^nta
5,Luzi
Várzea Grande, CEP: 78.00Ø-Ø.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

P.

CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contratoé regido pela lei
Eleitoral n 2
9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 -

A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 . -

A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único:
O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 1000 (um
mil reais), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciárto por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo:
Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais eOprevidenciários
decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
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Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 -

O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo V - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo n
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

IS

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

ACSA ROSENDO DE CARVALHO
CPF 061.673.051-96

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALI-(ADORES E1
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CiLPI çn
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
ROSENDO.

ACSA

DE CARVALHO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

03/10/2014 ACSA ROSENDO DE CARVALHO
1

061.673.051-96

1

R$ 1.000,00 850333

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIÕ ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Cuiabá - MT, 03 de Outubro 2014.

WCSA ROSENDO1DE CA 'Li 1: r.
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do
IN

CUIAilA
MT
00 000 000/0045 93
RUA AARAO ML1C0 38Q
CENTR O-PI GERAL
CONFECCGQ 10/2014
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DIRETORIO REGIONA L Do pT/MT
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente á Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
bW eJ(
1
Contratado: ADELENE DE SOUZA MACIEL, portador do RG n 2 . 1177342-1 ISP/MT
10 i
do CPF n. 999.918.291-72, residente Rua G 18, Qd. 8, 175, Altos do ParquH, CEP:
78.000-000, Cuiaba/MT.
1

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

*

A
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo n
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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ADELENE DE SOUZA2
CPF: 999.918.291-72

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS T RABALHADORES EM
E sob o n.2
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no 1PJ
12
01. 872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d condo

t

ADELENE DE SOUZA MACIEL, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome

CPF

ADELENE DE SOUZA MACIEL

999.918.291-72

Valor

Cheque

500,00 850411 -

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (411).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

ADELENE DE SOUZA MACIEL
999.918.291-72

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sq
01. 872.99310001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.Oq1Ø Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR S4MPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78q.001residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: ADRIANA ALVES PEREIRA, portador do RG n. 8802149 SSP/MG e do
CPF n. 012.767.126-93, Rua Agata, 1378 N, QD 55, LT 02, Bairro Luiz Carlos Tessele
Jr. II, CEP: 78.455-000 - Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre Si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA l a - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n Q 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.

.

CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de

outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

S3Ra4

CLÁUSULA 6 -

O descumprimento das obrigações decorrentes deste instijumento, 15
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicaà, sem
qualquer ônus.

1

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

•

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, para nele

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

UJ, ^-
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DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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ADRIANA VESPEREIRA

CPF 012.767.126-93
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Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Co mprovante de Situação Cadastrai no CPF

N° do CPF: 012.767.126-93
Nome da Pessoa Física: ADRIANA ALVES FERREIRA
Situação Cadastral: REGULAR
Digito V erificador: 00
.
Comprovante emitido às: 14:27:47 do dia
Código de controle do c omprovante : 7I 2411012014 (hora e data de Brasília).
EF.AEC9.4056 A108
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria
da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço wwwreceitafazefldaqovbr
Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10/06/2010.

http ://

recejta fazenda.

icaE bir.asp 24/10/2014

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALI.jtDORE5
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito ro CPJ soba
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contrai
ADRIANA ALVES PEREIRA,

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome
ADRIANAALVES PEREIRA

CPF

012.767.126-93

Valor

Cheque

R$ 500,00 850220

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

DRIAN ALVES PEREIRA
CPF: 012.767.126-93
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.871993/0001-54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador
WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: ADRIELLY CRISTINA FERREIRA DE ABREU, portador d RG n9
1664518-9 SSP MT e do CPF n. 020.426.661-06, residente Rua Floriano Pe xoto, 85,
casa 3, Vila Rosa, Cuiabá, CEP: 78.058-324.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício
com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a
execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciárjos decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura
até 26 de
outubro de 2014.

á

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem e'
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo n
do presente contrato.

Ir

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

I

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

AD IELLY CRI TINA FERREIRA DE ABREU
CPF: 020.426.661-06

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no ÇNPJ sob ç
01.

4

872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento

1° cor]1
ADRIELLY CRISTINA FERREIRA DE ABREU, pela prestação de serviços por tempo determin
para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome

CPF

ADRIELLY CRISTINA FERREIRA DE
ABREU

020.426.661-06

Valor

Cheque

800,00 850412

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 800,00 (412).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

ADRIELLY CRISTINAtRREIRA DE ABREU
020.426.661-06

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/Mi', através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: ALCIDA VERONICA VALERIANO, portador do RG n2. 1765855MT23
e do CPF n2 . 020.595.731-57, residente Rua Princesa Daiana, 13, quadra 180tos
jFX'1S P da
Serra, Cuiabá, CEP: 78.000-000.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

'4L- j0^'- v, ^ja--X^ &.

IL

Parágrafo 12 -

As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O de

scumprimento das obrigações decorrentes deste in strumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 12 O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua i
mprudência, negligência, imperícia ou dolo m
do presente contrato.

N
CLÁUSULA 7 As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, ri
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, c onj
untamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

\/••1

ALCIDA VERONICA VALERIANO
CPF 020595.731-57

-

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, o

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS T RABALHADORES EM
ORE
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés-Cuiabá/M inscrito no PJsobo29.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento

conJdo
f,
ALCIDA VERONICA VALERIANO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE,
Data
25/10/14

Nome

CPF

ALCIDA VERONICA VALERIANO

020.595.731-57

Valor

Cheque

500,00 850411

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (413).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

\)
ALCIDA VERONICA VALERIANO
020.595.731-57

El

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLJAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
iPMwa
Contratado: ALDA RODRIGUES DE SOUZA, portador do RG n 2. 795977
SSP IMI e doa
CPF n. 568.847.451-34, residente Avenida 8 de abril, 159, Goiabeiras, Cuia9á, CEP:2
78.032-080.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciárjos decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, or escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua Imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, pbra
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

Nd

o/e &

ALDA
DESOUZ A
CPF: 568.847.451-34

28

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no NPJ sob g
01. 872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do cortratado
RODRIGUES DE SOUZA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
Data
25/10/14

Nome

CPF

ALDA RODRIGUES DE SOUZA

568.847.451-34

Valor

Cheque:

500,00 850414

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (414).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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ALDA RODRIGUES DE SOUZA
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.

IR

Contratado: ALEXSANDRÃ MACHADO ROSA, portador do RG n. 00740004 SSP MT31
e do CPF n2 . 621.854.891-00, residente Rua Tombador, 79, Novo Terceiro, Cuiá, CEP:
78.028-330.
1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 9 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, ptlra
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

I1

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

^ LA-^

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

ALE

1ADO ROSA
CPF: 621.854.891-00

321
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento,

o

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TR ABALHADORES EÍj

aDTJLi
E
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no NPJ
sob ojp..2/
1
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d conj1oj
-/ 1

ALEXSANDRA MACHADO ROSA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

II

Data

25/10/14

Nome

CPF

ALE SANDRA MACHADO ROSA

621.854.891-00

Valor

Cheque

500,00 850415

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (415).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

ALEXSANDRA MACHADO ROSA
621.854.891-00

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no
CNPJ/MF sob o n2.
01.872 .993/0001 . 54,
sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador
WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF:
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá, 4T.

35

4P -

Contratado: ALINE BEATRIS GOMES DA SILVA,
portador do RG n. 3024 p
SSP/RS e do CPF n 2
. 005.510.610-22, residente AV. BRASIL, 329 - CEP: 78.455-000 LUCAS DO RIO VERDE/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 -'A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2
9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 -

A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 -

A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvids.
Parágrafo Único:
O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro:
O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdencjárjo por auxilio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo:
O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdencjários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

1
Parágrafo l - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
u=
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em Jsão a 36
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na ececução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

ALINE BEATRIS GOMS DA SILVA
CPF n. 005.510.610-22
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24/10/2014

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALIjiDOREs1
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no C}JPI çc
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
pela prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
ALINE BEATRIS GOMES DA SILVA,

Data

Nome

CPF

24/10/2014 ALINE BEATRIS GOMES DA SILVA1510.610-22

1

Valor

1 Cheque

R$ 500,00 850221

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

ALINE BEATRIS GOMES
CPF: 005.510.610-22
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT,

e.
.4

4

inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
M0R
Contratado: ANA LUCIA FERREIRA NUNES, portador do RG n. e do CPFULn2.
035.626.681-80, residente.
40

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICAEleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

.

CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

j
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.

^71

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, pira n$k

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

U), LL

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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ANA LUCIA FERREIRA NUNES
CPF: 035626.681-80

dirmevntuasqõrledtcona.

1

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
RaEacLi
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no Iu
PJ sob o n.2
42
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do coratado ANA

LUCIA FERREIRA NUNES, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
Data
25/10/14

Nome

CPF

ANA LUCIA FERREIRA NUNES

035.626.681-80

Valor

Cheque

500,00 850416

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (416).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

T.

Lw,)

ANA LUCIA FERREIRA NUNES
035.626.681-80

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780 09*~:
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/IT.
Contratado: ANA PAULA PEREIRA LEOPOLDINO, portador do RG n. 229771L
SSP/MT e do CPF n 2 . 010.564.351-35, residente RUA VENTURINI, QD 23, LT 07,
PARQUE DAS AMERICAS, - CEP: 78.455-000 - LUCAS DO RIO VERDE/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

4»

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem
em tesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na 4xecução
do presente contrato.
1
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

WLLi

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

)
ANA PAULA PEREIRA LEOPOL INO,
CPF n. 010.564.351-35
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24,10/2014

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALIfADORES 4II
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no dtPI
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado ANA
PAULA PEREIRA LEOPOLDINO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

10/2014 ANA PAULA PEREIRA LEOPOLDINO

CPF
010.564.351-35

Valor

--Cheque

R$ 500,00 850222

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

ANA PAULA PEREIRA LEOPOLDI O
CPF: 010.564.351-35
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78qii
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/ T.

E

4/

Contratado: ANDRE LUIZ BORGES DE ALMEIDA, portador do RG n. L 1906
SSP/MG e do CPF n. 060.368.716-43, residente Av. Amazonas, 1020 E, Pioneiro
78.455-000 - Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATA
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral flQ 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços
valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciárjo por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatur).te26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

I

Parágrafo 1 - 0 Contratado e responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

)2

I7kjUíZ 9áGE DE ALMEIDA
CPF 06k8.716-43
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALEDORE5i/
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CJPI

ç*R4

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
ANDRE LUIZ BORGES DE ALMEIDA,

pela prestação de serviços por tempo determinado para

fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
-

Data

Nome

CPF

24/10/2014 ANDRE LUIZ BORGES DE ALMEIDA

060.368.716-43

Valor

R$ 2000,00 850223

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valõr de R$ 2000,00 (DOIS MIL REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
1

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
JPO ;
[
Contratado: ANNA RUTH DOS SANTOS SILVA, portador do RG n2 . 233906-3
SSP54
MT e do CPF n 2 . 029.350.621-32, residente Rua das Margaridas, 44,
JardinrCuiabá,
Cuiabá, CEP: 78.043-108.

1

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

0

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da datada assinatura até 26 de
outubro de 2014.
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Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, Iir
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

(1/-- -
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DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

1G7'
ANNA RUTH DOS SANTOS SILVA
CPF: 029.350.621-32
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no qNPJ sob o
56
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do coniratadoANt
RUTH DOS SANTOS SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome

CPF

ANNA RUTH DOS SANTOS SILVA

029.350.621-32

Valor

Cheque

500,00 850417

o
A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (417).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

ANNA RUTH DOS SANTOS SILVA
029.350.621-32

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
01.872.993/000154 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, portador do RG ri a . 740502SP MT e58
do CPF n 2 . 536.324.511-68, residente Rua Quatro, 477, Qd. 03, Lot. 36, OsmCabral,
Cuiaba/MT, CEP: 78.093-570..
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

9.

Parágrafo 1 Q - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, impericia ou dolo na
do presente contrato.

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, p
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

5^"
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E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/Mi', 13 de outubro de 2014.

-'

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

CPF: 536.324.511-68
-1

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM,
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CJ'1PJ sob o
6
01. 872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento dt con
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

Data
25/10/14

1

Nome

CPF

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

536.324.511-68

Valor

Cheque7:

- 500,00 8504187

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (418).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

/

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
536.324.511-68

'i
1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA, portador do RG n9. 1718852f
\1
SSP MT e do CPF n. 355.030.339-49, residente Avenida Presidente Caste'o Branco,
43, quadra 36, Jardim Santa Laura, Cuiabá, CEP: 78.093-000.
1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de20l4.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
N

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, pua r
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
•

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

UkJLL/L&

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO

6

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
ffim ~;
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no NPJ sob

4

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento

cortcJo
ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado pa
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
1

Data

[5/10/14

Nome
ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA

CPF

355.030.339-49

Valor

Cheque

500,00 850419

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (419).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
4
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780i
#i
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/lT.
6
Contratado: ANTONIO LUIS DE FRANÇA, portador do RG n. 13454 _190fli
SSP/MA e do CPF n. 001.775.881-52, residente Rua Constantina, QD 45, LT 12,
Cidade Nova - CEP: 78.455-000 - Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxilio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

1

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem emiesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na 4xecução
{f
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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ANTONIO LUIS DE FRANÇA

CPF 001.775.881-52
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RECIBO DE PAGAMENTO

1:

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALljDORE51
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Ara és - Cuiabá/MT, inscrito no C}JPJ sakxo2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
ANTONIO LUIS DE FRANÇA,
pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

Data

Nome

24/10/2014 ANTONIO LUIS DE FRANÇA

CPF
001.775.881-52

Valor

-- Che que

R$ 500,00 850224

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

^ &,.a
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ANTONIO LUIS DE F ÇA
CPF: 001.775.881-52

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/M'f, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: APARECIDA ALVES PEREIRA, portador do RG n. 0468303-1$SP MT e
do CPF n. 234.469.191-04, residente Rua Coronel Jose Estevao Torquato d4Silva, 2,
Jardim Vitoria, Cuiaba/MT, CEP: 78.055-731.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

o
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

U

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

CDA ALVES PEREIRA
CPF: 234.469.191-04

o

1

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES 1
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento dk contrata 7
APARECIDA ALVES PEREIRA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome

CPF

APARECIDA ALVES PEREIRA

234.469.191-04

Valor

Cheque.

500,00 850420

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (420).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

4
AP

IA ALVES PEREIRA
234.469.191-04

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.04
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR S4MPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78.001residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: APARECIDO CLEMENTINO MENDONÇA, brasileiro, casado, portador do
CPF n° 206.168.139-53, residente e domiciliado na Rua 29, Qd. 34, C13, bairro
Coophamil Cuiabá/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

I1

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLAUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instijumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte Preudicaa sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2014.

uJ.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

APARECIDO CLEMENTINO MENDONÇA
CPF: 206.168.139-53

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALI-IADORES
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no

CIIPJ so
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratao
APARECIDO CLEMENTINO MENDONÇA pela prestação de serviços por tempo determinado
para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/10/2014 APARECIDO CLEMENTINO
MENDONÇA

206.168.139-53

Valor

Cheque

R$ 2.000,00 850465

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

APARECIDO CLEMENTINO MENDONÇA
CPF: 206.168.139-53

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep:
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAIMPAIO, tu
79
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780tOO1-q
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/
Contratado: ARMANDA ROOS, portador do RG n. 16945964 SSP/MT e do CPF n2.
627.672.241-34, Rua Goiania, 2359, Bairro Jardim Palmeiras, CEP: 78.455-000 - Lucas
Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA P - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n il 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento, 8
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicara, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

WL C'J^

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

ARMANDA ROOS
CPF 627.672.241-34
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Ministério da Fazenda
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24/10/2014

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALDORESA
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no dNPJ
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
ARMANDA ROOS,

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha
eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/10/2014 ARMANDA ROOS

627.672.241-34

Valor

R$ 500,00 85022j

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

Oa'dt

ARMANDA ROOS
CPF: 627.672.241-34
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QII&4JQ. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
Contratante. DI
RETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no
CNPJ/MF
01.872.9 93/0001 . 54,
sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0p10 -ír
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador
WILLIAN CESAR SMpAIO,?'
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, Inscrito no CPF 378
780012 residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro lardim Unn,prciF
Contratado: ARTHUR PRATTS MEIRA MARTINS,

RG n°. 1 729050 .
brasileiro, solteiro, portadora do
3
SSP/MT
e
do
CPF
n°
020.930.72181,
residente e domiciliado na
Rua Oitenta, n 2
13, Qd. 25, ST 1, bairro CPA III, Cuiabá/MT - CEP: 78.058-000
têm entre si ajustado o presente in
strumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A C ONTRATADA
prestará à CO NTRATANTE
serviços de apoio,

assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição
Eleitoralde
n 22014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo
e mpregatício com
candidato ou partido político aprestação de serviços em
c ampanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 -

A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 -

A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio
pl anejamento definido
pela
coordenação
da
campanha
eleitoral,
inclusive
quanto
as atividades a
desenvolvidas
serem
Parágrafo Único:

O Contratado deverá prestar contas das atividades
desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O c
ontratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 2.000,00 (DOIS
MIL REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O
Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício
pr
trabalho ou auxílio desemprego. evidenciário por auxílio doença, por acidente de
Parágrafo Segundo:

O Partido contratante é re
r ecolhimentos fiscais e prev
sponsável pelas retenções e pelos
idenciários decorrentes do presente contrato.

-4'

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste in
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudi
qualquer ônus.

sem

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2014.

ui.LQ L'L

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

k
THURLPRÁTTS MEIRÃ MARTINS
CPF: n'020.930.721-81

RECIBO DE PAGAMENTO

$UPSI3 ft

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALI-IADORES
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no

CÍJPI

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do con4tao
ARTHUR PRATS MEIRA MARTINS, pela prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/10/2014 ARTHUR PRATS MEIRA MARTINS

020.930.721-81

Valor

Cheque

R$ 2.000,00 850422

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
E
Contratado: ASTROGILDA LEITE MELGAÇO VIANA, portador do RG n. 0870112
SSP/MT e do CPF n. 453.279.551-68, residente Rua Xavante, 26, Redencia18
Itapajé,CEP: 78.090-476, Cuiaba/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA P - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA V - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (EDNILSØN), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

t

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

CPF: 453.279.551-68

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado a Rua J, Casa 07, Bairro Araes - Cuiabá/MT, inscrito noNPJ sob o
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento co contratdc
ASTROGILDA LEITE MELGAÇO VIANA, pela prestação de serviços por tempo determinado
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome

CPF

ASTROGILDA LEITE MELGAÇO VIANA

453.279.551-68

Valor

Cheque

500,00 850380

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (380).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

ASTROGILDA LEITE MELGAÇO VIANA
453.279.551-68

4.

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
0 1.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
iw. SijPO «L1
Contratado: AURICELIA DA SILVA COSTA portador do RG n. 18987432q01-4
SSP
MA e do CPF n. 019.720.253-50, residente Rua RV 3, n 2 805, quadra °r Jardini
Imperial, Lucas do Rio Verde/MT, CEP: 78.455-000.
1

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

L

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA & - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente ins
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

LoAURICELIA DA SILVA COSTA
CPF 019.720.253-50

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N° do CPF: 019.720.253-50
Nome da Pessoa Física: AURICELIA DA SILVA COSTA

w^

Situação Cadastral: REGULAR
Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 15:25:27 do dia 03111/2014 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 13294.913A2.DAOE.13C06
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br .
Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 1010612010.

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS

ikA

DORES-TM

MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no dNPJ sW& 2
01 .872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
AURICELIA DA SILVA COSTA, pela prestação de serviços por tempo determinado para

^L^
-

fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 AURICELIA DA SILVA COSTA

CPF

Valor
J

019.720253-50

R$ 500,00 85019j

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500 100 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF:
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/ MT.

97/

929W.

Contratado: BENEDITO FELIX RONDON NETO, portador do RG n 2. 2_
SSP/MT e do CPF n. 036.902.071-50, residente Rua L, Qd. 13, 07,Res. Gilson de
Barros, CEP: 78.000-000, Várzea Grande/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

(
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, iara
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

98
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E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/Mi', 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

BENEDITO FELIX RONDON NETO
CPF: 036902.071-50

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no

Pfs=o ri

991
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento 40 contrata
a
1
BENEDITO FELIX RONDON NETO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

1.

Data
25/10/14

Nome

CPF

BENEDITO FELIX RONDON NETO

036.902.071-50

Valor

Cheque

500,00 850381

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (381).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

BENEDITO FELIX RONDON NETO
036.902.071-50
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
0 1.872993/000154
sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Mi'.
Contratado: BENTA PEREIRA NUNES, portador do RG n. 1452862-2 SSP/4T e
CPF n2 . 904.521.431-87, residente Rua Pará, 967, CPA II, CEP: 78.055-970, Cuia/M
"11,4 11KM0
1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato

Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (EDNILSON), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.

1
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CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para
reh' dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

BENTA PEREIRA NUNES
CPF: 904.521.431-87

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EfV[
MATO GROSSO, sediado à Rua i, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no

103
0 1.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento db contratad
BENTA PEREIRA NUNES, pela prestação de serviços por tempo determinadopara fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome

CPF

BENTA PEREIRA NUNES

904.521.431-87

Valor

cheque

500,00 850383

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (383).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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1 CO
NTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
C ontratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.8 72.993/000154
sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT através de seu presidente e procurador
WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de L
everger/M'r, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: BRENDA DE QUEIROZ SANCHES, portador do RG n
Cuiaba /MT, CEP 78.058-308..

2 .2354278-0w-W2
edoCPFn.045971-,residntRuaAVmelh,N 30CPA i0
Q 07, APT

1

'4

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
.

CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2
9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 -

A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 -

A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo:
O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato temvig
ência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na1çxcccã
do presente contrato.
1 6
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, 13ara
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

BRNDA DE QUEfIOZ SANCHES
CPF: 045.904.751-54

Li

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS T RABALHADORES EM
TRiL 9U1
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no 1QNPJsbo
10
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d
contrat
7
do
BRENDA DE QUEIROZ SANCHES, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

.

Data
25/10/14

Nome

CPF

BRENDA DE QUEIROZ SANCHES

045.904.751-54

Valor
500,00

Cheque
850384

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (384).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

BRENDA DE UEIROZ SANCHES
045.904.751-54

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT
a
Contratado: CAMILA LEITE DE SOUZA, portador do RG n. 1743023-2 e d1 CPF
ri.0
9
3
0 2.750.121-93, residente Rua Onze, Qd. 20, Jardim lnsdutriario 1, Cuiaba/M't
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLAUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral ng 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 1500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência
contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

L.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, rara r
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

JTr-q A
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CAMILA LEITE DE SOUZA
CPF: 032.750.121-93

L

RECIBO DE PAGAMENTO
o
Ii

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABAL1DORE5ft1(
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no C1NPj scSbZ&9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
CAMILA LEITE DE SOUZA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 CAMILA LEITE DE SOUZA

CPF

032.750.121-93

Valor

Cheque

R$ 1.500,00 850429

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872993/0001-54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78r

0,residntaRu03,Qr5Csa1BioJdmUnverstá-Cuiab/
LI

Contratado: CAMILA SILVA ALVES, portador do RG n 2 .1525566-2 SSP/MT rdo

n2 . 998.131.651-20, residente Rua Figueira II, QD 51, LT 10, Parque Das Araras - CEP:
78.455-000 - Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA l a - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,

assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer

serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.

CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato

Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.

Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas

na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo

INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.

Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos

recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de

outubro de 2014.

&

Em

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA W - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a1
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na e cução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

CAMILA SILVA ALVES
CPF 998.131.651-20

RECIBO DE PAGAMENTO

[1ToRa4

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALIj(DOREf1

MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no JPJ sbzo.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL o pagamento do contratado
CAMILA SILVA ALVES pela

prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
24/10/2014

Nome

CPF

CAMILA SILVA ALVES

998.131.651-20

Valor

R$ 500,00

Cheque
850226

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

&2rr\LLa. cQil
CAMILA SILVA ALVES
CPF: 998.131.651-20

é1

CONTRATO DE

P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS R1MUNERÁDO

Contratante: DI RETÓRIO REGIONAL PT MT,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.87 2.993/0001 . 54
sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF:CESAR SAMPAIO,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/.4T.
117/
Contratado: CANDIDA PEREIRA PINTO,
portadora do RG n. 1365520-5 SP / M'rf' _
do CPF n. 7 14.396.761 .
00
residente
Rua
Medianeira,
146-S, Jd Das Palmeiras'- CEP:
78.455-000 - Lucas Do Rio Verde/MT.

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes;
CLÁUSULA 1 -

A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n Q
9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo e
mpregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 -

A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 -

A

execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso,
e
o
prestador
de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela c
oordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas
P arágrafo Único:
O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA

4 contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00O(QUINHENTOS
REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro:

O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é
r esponsável pelas retenções e pelos
r ecolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes
do presente contrato.
CLÁUSULA 5 -

outubro de 2014.

O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de

H

li

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em i Iesão a1

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na eJcução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, para nele

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

(^2Z
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CANDIDA PEREIRA PINTO
CPF 714.396.761-00

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALIDORE
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiab/MT, inscrito no C'JPJ scib!fl
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratad
CANDIDA PEREIRA PINTO

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 CANDIDA PEREIRA PINTO

CPF
714.396.761-00

Valor

Cheque

R$ 500,00 850227

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.
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CANDIDA PEREIRA PINTO
CPF: 714.396.761-00
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: CARLITO ALVES DA SILVA, portador do RG n 2. e do iio
ICPF n2.
329.436.441-53, residente Rua Maracaju, n. 271, bairro Jardim Alvorada, Cuiá/M121
CEP: 78.048-492.

3

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

4,
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Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão_a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
12
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, phra
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

/
/

CARLI O'ALVES DA SILVA
CPF: 329.436.441-53

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no 1NPJ sob o n.QJ
123!
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d cord
CARLITO ALVES DA SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
rData

L25/10/14

Nome

CPF

CARLITO ALVES DA SILVA

329.436.441-53

Valor

Cheque

500,00 850385

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (385).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.
01. 872.993/000154,
sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/Mi', através de seu presidente e procurador
WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Mi'.
Contratado: CARLOS ROBERTO TEIXEIRj, DE SOUZA, portador do RG n.
SSP MT e do CPF n 2
. 109.772.601-00, residente Residencial Santa Ines, Blo 08, i
203, Carumbé, CEP: 78.050-700, Cuiabá/MT..
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
»

CLÁUSULA P - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n Q
9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 -

A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 -

A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 1000 (UM MIL REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro:
O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo:
O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Em

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 9 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo n
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/Mi', 10 de outubro de 2014.

DIRETORIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

CARLOS OBERTO TE EIRA DE SOUZA

CPF 109.7701-00

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALEDORESMf)
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CLPI
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratadok/
CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA, pela prestação de serviços por tempo determinado

para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA

CPF
109.772.601-00

Valor

Cheque

R$ 1.000,00 850334

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: CARMELI DO NASCIMENTO, portador do RG n 2 . 154221 SSP4MT e
CPF
202.297.711-49, residente Rua Manoel Ferreira da Luz, 2250 B: São bastiao
Cep. 78600-000 - Barra do Garças/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
)

CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n g 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O clescumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer
ônus.
Parágrafo V - O Contratado é responsável pelos atos que importem en)esão 3
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na xecuão
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

W U, IAíA
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DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

IEL, c7 )//4%/4
CARMELI DÓ NASCIMENTO
CPF 202.297.711-49

RECIBO DE PAGAMENTO

[4JL

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABAL\DORE1531

MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no cJNPJ
0 1.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
CARMEIJ DO NASCIMENTO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/1012014 CARMELI DO NASCIMENTO

CPF

202.297.711-49

Valor

Cheque

R$ 800,00 850321

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

CARMELI DO NASCIMENTO

1 CON TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.
01.8 72.993/0001.54
sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador
WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT inscrito no CPF: 378
.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: CARMELITA MORAIS DOS SANTOS, portador do RG
n. }201477( \
SSP/MT e do CPF n. 412.838.301-59, residente Rua Hermano Ribeiro,
OR
Centri3
Cep. 78600-000 - Barra do Garças/M1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n Q
9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 -

A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 -

A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de. Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único:
O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro:
O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo:
O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e p revidenciárjos decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

0,__

1

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer
ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão ~a34
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na 4*ecução
do presente contrato.
imim
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

CARMELITA MORAIS DOS SANTOS
CPI? n2. 412.838.301-59

RECIBO DE PAGAMENTO

Á4

ii
TRABALMDORE
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no (3JPI cjjoJ
01.
872.993/000154 firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
CARMELITA MORAES DOS SANTOS,
pela prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Pelo presente i nstrumento, o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS

Data

Nome

24/10/2014 CARMELITA
MORAES DOS SANTOS
'
1

CPF
412.838.301-59

1

Valor

1

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

CARMELITA MORAES DOS SANTOS
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.

IS10R.

Contratado: CATARINA VIEIRA DA CONCEIÇÃO, portador do RG n. 28181 SSP MF3
1
e do CPF n. 502.205.511-20, residente Rua RV 3, n 2 805, quadra 07, Jardim thperit '
Lucas do Rio Verde/MT, CEP: 78.455-000.
1

3,

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA Y - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data dá assinatura até 26 de
outubro de 2014.

^CJ

11k)

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.

1

138

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, pira n
eiew

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

1.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.'

^M5 'A^kDIRETORIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

Cai1zv\ot (Áw

/

CATARINA VIEIRA DA CONCEIÇÃO
CPF 502.205.511-20

)

a
Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N° do CPF: 502.205.511-20

139]

Nome da Pessoa Física: CATARINA VIEIRA DA CONCEICAQ SILVA
Situação Cadastral REGULAR
Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 15:35:38 do dia 03111/2014 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: COOD.137C8.9408.3CE2
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.govbr
Aprodo pela INIRFB n o 1.042, de 1010612010.

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
e

MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CNPJ sob o

n.2

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d4kJ
140j
CATARINA VIEIRA DA CONCEIÇÃO,
pela prestação de serviços por tempo dete4ninado parj
ç
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE. 1
Data

Nome

24/10/2014 CATARINA VIEIRA DA

CPF

502.205.511-20

Valor

R$ 500,00 1850310

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.
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CATARINA VIEIRA DA CONCEIÇAO
CPF: 502.205.511-20
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT
ffim

Contratado: CLAUDIA APARECIDA SALVADOR FALSETE, portador do :
r-)
45639430-8 SSP SP e do CPF n 2 . 223.199.718-58, residente Rua RV 3, n 2 80quad
07, Jardim Imperial, Lucas do Rio Verde/MT, CEP 78.455-000.
1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestaçãh.de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
»

CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral ng 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

ffi

i..

ri

Parágrafo 1 -

As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O de

scumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 -

O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo n
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, ara
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

14

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, c
onjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

CLAUDIA APARECIDA SALVADOR FALSETE
CPF 223.199.71858

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N° do CPF: 223.199.718-58

14

Nome da Pessoa Física: CLAUDIA APARECIDA SALVADOR FALCETE
Situação Cadastral: REGULAR
Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 15:38:09: do dia 03111/2014 (hora e data de Brasilia).
Código de controle do comprovante: 2ACD.ACE9.4162.0271
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br .
Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 1010612010.
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RECIBO DE PAGAMENTO

ti
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Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALIMDOREf
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no (4IPJ
01. 872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado

1

CLAUDIA APARECIDA FALCETE,

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE,
Data

Nome

24/10/2014 CLAUDIA APARECIDA FALCETE

CPF

223.199.718-58

Valor

Cheque

R$ 500,00 850311

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

CLAUDIA APARECIDA FALCETE
CPF: 223.199.718-58
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1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
01.872.99310001 . 54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF; 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
1
Contratado: CLEBER ALBUQUERQUE, portador do RG n. 13363300
SSP I 4T e q94 7
CPF n. 957.818.461-15, residente Av 8 de abril, 331, Verdão, Cuiabá, CEP: 78.30-367.

Umisk

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que .o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 1000 (um mil reais), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

E

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
14
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, pLra nf
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

CL
CPF 957.818.461-15

J

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS

TRABAL +DORE- em
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no cri
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
CLEBER ALBUQUERQUE, pela

prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 CLEBER ALBUQUERQUE

CPF

109.772.601-00

Valor

Cheque

R$ 1.000,00 850335

A depesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
0 1.872.993/0001-54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/Mi', através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Mi'.
port
Contratado: CLEBERSON VINICIUS PIRELLI, portador do RG n 2 . 249 12084sSP M5Ç5)
e do CPF n. 702.777.281-77, residente Rua Julio Frederico Mulier, n 2 245, B1 ,404, APT/
22, Qd. 19, Coophamil, CEP: 78.028-077, Cuiabá/Mi'..

1s

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

ik

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo n
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.
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DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

CLEBERSOkINI^
CIU PIRELLI
CPF: 702.777.281-77

1

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALn
C
OEMATOGRS,sediaoàuJC07BrAaés-uibá/MT,ncrto
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d con
CLEBERSON VINICIUS PIRELLI, pela prestação de serviços por tempo determinado para fin ^de
campnhelitoràELIÇÃO2014DMAVNRUSEFPIDT.

Data
25/10/14

1

Nome

CPF

CLEBERSON VINICILJS PIRELLI

702.777.281-77

Valor

Cheque

500,00 850387 ]

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (387).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
01.872.993/000154, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
1
Contratado: CLEOMAR BATISTA DO PILAR, portador do RG n 2 . 47488648 SP
PR
do CPF n2 . 679.888.499-72, residente Rua 4, 02, Rondonopolis/M'I CEP: 78.70-ØØO.
1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 4000 (QUATRO MIL REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

1

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

4

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo n
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

Á-A -

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

CLEOMAR BATISTA DO PILAR
CPF 679.888.499-72

RECIBO DE PAGAMENTO
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Plo presente Instrumento o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABA_HADOEM
MATO GROSSO, sediado a Rua J, Casa 07, Bairro Araes - Culaba/MT, Inscrito no CNPJ sob(o n 2
01 872 993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contra'tad
CLEOMAR BATISTA DO PILAR,

e.

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2O14bLj VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Ii
Data

Nome

24/10/2014 CLEOMAR BATISTA DO PILAR

CPF

Valor

679.888.499-72

Cheque

R$ 4 000,00 850331

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIÓ ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor, de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01. 872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/Mi', através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/M'I inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: CLOVIS YALIM FRANCO, portador do RG n. 03838722 SJ
MT Ldo CPf
n. 265.892.901-30 residente Rua das Oliveiras, n 4, Vista Alegre, Várzeaj Grang,1
Várzea
Grande/M.
T.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciárjo por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

o
Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem e' 1cn terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E,

e.

por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

1 L-U /LJ' /
REGIONAL PiMT
CESAR SAMPAO
lente PT MT IL

4cø

CLOVIS VALIM
CPF: 265.892.-3,

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRAB

I!!'
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CIPJ sob1o5nQ
rk

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d4 con6
CLOVIS VALIM FRANCO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins ^e

e.

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

L25/10/14

Nome
CLOVIS VALIM FRANCO

CPF
265.892.901-30

Valor

Cheque]

500,00 850388

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (388).

Cuiabá - MT, 25 de Outt
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.
01 .872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
C....hh
,
..iuudfITvr
IYII,
i
airaves ae seu presidente
e procurador WILLIAN CESAR &

brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78(
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/

Contratado: DAIELLY ALINE DE AMORIM PINTO, portador do RG n. 25
e ao- i.i'r n. 052.028.541-70, residente Av.
Espírito Santo, 901 - CEP: 78.455000 - Lucas Do Rio Verde/Mi'.

Sari ivii

o

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,

assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer

serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.

CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato

Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas

na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviçós o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo

INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.

Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos

recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de

outubro de 2014.
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Parágrafo 1 -

As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprirnento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem emiesão ã64
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na eecuç
do presente contrato.
ffilw
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

o

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

DAIELLY ALIN DE AMO RIM PINTO
CPF 052.028.541-70

UC LllSeriçaO

no t'r

Página 1 de 1

p

Li
Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF
N° do CPF: 052.028,541-70
Nome da Pessoa Física: DAIELLY ALINE DE AMORIM PINTO

165
•c

Situação Cadastral: REGULAR

*0

Digito Verificador: 00
Comprovante emitido às: 11:38:53 do dia 2411012014 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 8F31.F2CD.AB6E.911397
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria
da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita fazenda. qovbr.
Aprovado pela IN/RFB n° 1.042, de 1010612010,

http://www.recejta .

24/10/2014

1

RECIBO DE PAGAMENTO
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Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALI-DORE(
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no C1PJ

(1

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
DAIELLY ALINE DE AMORIM PINTO,

pela prestação de serviços por tempo determinado para

fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome
DAIELLY ALINE DE AMORIM
PINTO

CPF

052.028.541-70

Valor

Cheque

R$ 500,00 85022

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

-

D LLY ALINE-DI AMORIM PINTO
CPF: 052.028.541-70

'. li

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: DANIEL GONCALVES DIAS, portador do RG n. 19032005 SSP IMT e d26 8/ \
CPF n9 . 029.487.381-30, residente Rua Venancio Ferreira de Farias, 24 Jardim
Tropical, CEP: 78.715-070, Rondonopolis /MT..
1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 700 (SETECENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo n
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

s.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

JQL/\

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
o n2.
01.872.99310001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador
WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/1.
Contratado: DANILO MARANHÃO DE OLIVEIRA, portador do RG n 2 . 3I70
SSP/DF e do CPF n 2 . 058.813.121-04, residente RUA SANTA LUCIA, 172, RIO VERDE CEP: 78.455-000 - LUCAS DO RIO VERDE/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxilio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

d
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Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em kesão L 73/
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na e_ecuç9.
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGÕNAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

DANILO MARANHÃO DE OLIVEIRA
CPF n. 058.813.121-04
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RECIBO DE PAGAMENTO

IoPai
Pelo presente instrumento, .0 DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALI.(DORE.'1
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CO1-PJ Eoli
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
DANILO MARANHÃO DE OLIVEIRA,

pela prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/10/2014

DANILO MARANHÃO DE OLIVEIRA

058.813.121-04

Valor

R$ 500,00

Cheque
850229

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

.7
DANILO MARANHAO DE OLIVEIRA
CPF: 058.813.121-04
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
01.872993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: DANNYELLE SANTANA BERTULIO, portador do RG n2. 1989122 SSf7 7/
MT e do CPF n. 034.146.291-86, residente Rua SD, Qd. 07, Lt. 06, n 2 215, r
lana ,
Cuiabá/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

.3

Parágrafo 1 9 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT,

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

178
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E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

DANT4YELLE SANTANA BERTULIO
CPF: 034.146.291-86

o

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM

IM

MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no C1 JPJ sob f.j9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d4 contJio
DANNYELLE SANTANA BERTULIO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
L25/10/14

Nome

CPF

DANNYELLE SANTANA BERTULIO

034.146.291-86

Valor

:h:que

500,00 850389

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (389).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

DANNYELLE SANTANA BERTULIO
034.146.291-86
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF s
01.872.993/0001-54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0q5-810
81
Cuiabá/Mi', através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR S4!1t1PAK
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF 378.780 o 1residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: DARLAN GUIMARÃES RIBEIRO, brasileiro, casado, portador do RG n°.
14461048 SSP/MT e do CPF n° 977.279.031-91, residente e domiciliado na Rua Tim
Maia, n2 19, bairro Aquarela Brasil, CEP: 78.500-000, Sinop/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA P - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promovér e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciárjos decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 -

O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrnentoa 8
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, se
qualquer ônus.
Parágrafo 1 -

.

O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2014.

,U.,
- b
DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
W ILLIANCESAR SAMPAIO
-RESIDENTE PT MT

DARLAN GUIMARÁE1BE'
CPF: n'977.279.031-91

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALIDOREr1 1
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no cikiri
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
DARLAN GUIMARÃES RIBEIRO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 DARLAN GUIMARÃES RIBEIRO

CPF
977.279.031-91

Valor

ChequeJ

R$ 6.000,00 850209

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

DARLAN GUIMARÃES RIBEIRO
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
01.872.993/000154, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0O-810 -8
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR S41IPAIci
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780I001-3,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: DENISE DA SILVA COSTA, portador do RG n 2
. 24949230 SSP/MT e do
CPF n. 050.508.881-90, Rua Toledo, 352-S, QD 100, LT 12, Bairro Menino Deus, CEP:
78.455-000 - Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviçó lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do. Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitora 1, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo,
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

0

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrmentj 86
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudica Ia, se
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais quéstões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

pr(;J
DENISE DA SILVA COSTA
CPF 050.508.881-90
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALF.(ADORE.
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CIPJ coWW
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
DENISE DA SILVA COSTA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome

CPF

050.508.881-90

DENISE DA SILVA COSTA '

Valor

Cheque]

R$ 500,00 850230

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

QLL

¶

DENISE DA SILVA COSTA
CPF: 050.508.881-90

1

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.

J0R

Contratado: DEREK MARVIN RODRIGUES DUQUE, portador do RG n. l84 972^E7p
do CPF n. 039.509.821-16, residente Rua Dezessete, 34, Qd. 106, Pedra
78.099-85, Cuiabá/MT..
E

e.

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral ng 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
/
^ 1

1

Parágrafo 1 2 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
•

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.

191,/

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, phra n'

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REG'IONA[, PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

4j
DEREK MARVIN RODRIGUES IUQUE
CPF: 039.509.821-16

U

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES 1
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no'JPJ sobci
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d L

&^

DEREK MARVIN RODRIGUES DUQUE, pela prestação de serviços por tempo determinado p
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome

CPF

DEREK MARVIN RODRIGUES DUQUE

039.509.821-16

Valor

Cheque

500,00 850350

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (350).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

DEREK MARVIN RODRIGUES DUQUE
039.509.821-16

e
1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT Mi', inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
01 .872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/Mi', através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Mi'.
Contratado: DEUZANE FLORENCIO DA SILVA, portador do RG n 2 . 0702662'?SP
MT '
e do CPF n. 531.415.711-04, residente Rua Prof. Rubens Carvalho, n 2 59 Jardii4i94
Cuiaba, CEP: 78.043-222, Cuiabá MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato

Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.

Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo V - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 12 O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
i,

por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

6^

D U ANE FLORENCIO DA SIL
4'
CPF: 531.415.711-04

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM

cosrr1.
196
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o 'pagamento d:
contratad
o
em _
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no

DEUZANE FLORENCIO DA SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fim

de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

w^

Data

25/10/14

Nome

CPF

DEUZANE FLORENCIO DA SILVA

531.415.711-04

Valor

Cheque

500,00 850351

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (351).

Cuiâbá - MT, 25 de Outubro 2014.

DEUZANE FLORENCIO DA SILVA
531.415.711-04
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/M1
w~ 1ZL1
l
Contratado: DEVAILSON SANTANA DA SILVA, portador do RG n.
SSP MT9
11243
93?
e do CPF n2 . 698.303.711-15, residente Rua Mato Grosso, 86, Praeirinho, Cu4fbá, CE: 8
78.000-000.
1

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
19
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, pra
'1fi
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
•

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

j
N SANTANA DÁ SILVA
698.303.711-15

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CN PJ sob oORn.2ftEL1

200
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento de conJo/ J
DEVAILSON SANTANA DA SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fin
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

.

Data

25/10/14

Nome

CPF

DEVAILSON SANTANA DA SILVA

698.303.711-15

Valor

Cheque

500,00 850352

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (352).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

DE AILSON '
SANTANA DA SILVA
698.303.711-15
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
01.872.993/0001 . 54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780ItoR
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/IT.
2o
Contratado: DIORACI BELINI, portador do RG n. 37145475 SSP/PR e do:
493.030.079-72, residente RUA CUIABÁ, 410-N, INDUSTRIAL - CEP: 78.455-000 LUCAS DO RIO VERDE/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 9 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem emesão 203
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na 4xecução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

DIORACI BELINI
CPF 493.030.079-72

Página 1 de 1
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Situação Cadastral: REGULAR
•

Digito Verificador: 00
Comprovante emitido às: 12:05:00: do dia
2411012014
Código de controle do c omprovante: EA78.2522.FEA4 (hora e data de Brasília).
B342
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria
da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço wWw.rece(tafazendagovbr.
Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10106/2010

http ;//vw. receita, fazenda. gov .

br/Aplicacoes/ATCTA/CpF/ Coflsulta pubJ i cEibi

asp 24/10/2014

/1

RECIBO DE PAGAMENTO

i'uu8)

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHPOREi(
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés—Cuiabá/MT, inscrito no C4pjsoIFt2
01.872.99310001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado'
DIORACI BELINI, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha
eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
24/10/2014

Nome
DIORACI BELINI

CPF
49103.0.079-72

Valor

Cheque

R$ 500,00 850231

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partës, nóvalorde. R$ 500,ÕO(QUINHENTos REÃIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF:
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/9ET.
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Contratado: DIRCE SANTANA DE MORAES, portadora do RG n 2 . 262763 S._____________
do CPF n 2 . 929.926.681-68, residente Rua Fuji, 32, QD 22, LT 32 - CEP: 78.455-000 Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral Q 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

aLj

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em[ a2 08
/terciosdnuamprdêci,neglampríoudne
Necuçao
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

DIRCE SANTANA DE MORAES
CPF 929.926.681-68
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALEDOREp
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CJPJ sov4
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contrat1Io
pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
DIRCE SANTANA DE MORAES

Data
24/10/2014

Nome
DIRCE SANTANA DE MORAES

CPF

Valor

929.926.681-68

R$500,00

Cheque
850232

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

c

/flotq

DIRCE SANTANA DE MORAES
CPF: 929.926.681-68

, [

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
01.872.993/0001 .54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, CEP: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF:
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/fvj
2
Contratado: EDIMARA BORDIN SALGADO, brasileira, solteira, portadora d RC
1835933-7 SSP/MT e do CPF n° 019.820.041-26, residente e domiciliada na Rua
Coronel Palmiro Paes de Barros, N g 117, bairro Centro, Santo Antonio de Leverger/MT,
CEP: 78.180-000.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato Grosso,
e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela
coordenação da campanha eleitoraL inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o valor
de R$ 2.500,00. (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência
contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho
ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciárjos decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
ônus.
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Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em
1le4 £Pj_
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.
S

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/Mi', 10 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO R GIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

àYY -V- J\o ÇL&í\
EDIMARA BORDIN SALGADO
CPF: 019.820.041-26

4r

1

RECIBO DE PAGAMENTO

j%OIUEL

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHMORE9EMç
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CPJ soL91
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
EDIMARA BORDIN SALGADO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 EDIMARA BORDIN SALGADO

CPF
019.820.041-26

Valor

Cheque
i1

R$ 2.500,00 85042

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

EDIMARA BORDIN SALGADO
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
0 1.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro
Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78c%w
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá /t4T

/1&tLi

Contratado: EDUARDO JOSÉ BISPO DA SILVA, portador do RG n. 3357467SD5
e do CPF n. 718.387.834-15, residente Rua Diamante 616-N, QD 33, LT 01, Luiz C. (
Tessele JR 1 - CEP: 78.455-000 - Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
-

Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem en

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHORE.UM
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CFIPJ

So2

• 01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
EDUARDO JOSÉ BISPO DA SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins

de campanha eleitoralà ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014

EDUARDO JOSÉ BISPO DA SILVA

CPF
71$.387.834-15

Valor

Cheque

R$ 500,00

850233

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.
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EDUARDO SE BISPO DA LVA
CPF: 718.387.834-15

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: ELAINE CRISTINA BARBOSA FERREIRA, portador do RG n 2. 137217- 2
SSP/MT e do CPF n. 883.859.221-72, residente Rua Benedito R. Santana j Sant
Antonio Cep. 78600-000 Barra do Garças/MT.
1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA P - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem quakuer
ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem e]
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

wLtÀ4

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

Jkb /.3XLL.

ELA! CRISTINA ARBOSA FERREIRA
CPF 883.859.221-72

RECIBO DE PAGAMENTO

jotai

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHJoRE/
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CPJ som/
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
ELAINE CRISTINA BARBOSA FERREIRA, pela prestação de serviços por tempo determinado
para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 ELAINE CRISTINA BARBOSA FERREIRA

CPF
883.859.221-72

Valor

1

Cheque

R$ 150,00 850327

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
0 1.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78*o
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá T. 22
Contratado: ELEKSANDRA ARAUJO REBOLÇAS, portador do RG n. 1681!
SSP/MT e do CPF n. 010.364.581-05, residente Rua Liberato Salzano, CEP: 78.455000 - Lucas Do Rio Verde/Mi'.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdencjários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

-

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O
descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem e4jesão 225

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na jxecução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

ELMANDRA ARAUJO IÜÍ3OLÇÃS
CPF 010.364.581-05

---
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALI-fDORE2/
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiab/MT, inscrito no CLPJ
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
pela prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
ELEKSANDRA ARAUJO REBOLÇAS,

Data

24/10/2014

Nome

ELEKSANDRAARAUJO
REBOLÇAS

CPF

Valor

010.364.581-05

Cheque

R$ 500,00 850234

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.
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I SA DRA JO BOLÇAS
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, atrâvés de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/M1 inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT
I3R
Contratado: ELIANE CRISTINA GARCIA, portador do RG n 2 . 1216749-5 SSPIMT
e 4,o
CPF n. 002.732.671-32, residente Rua RV 3, n 805, quadra 07, Jardim Imper4l, Lucs
do Rio Verde/MT, CEP: 78.455-000.
1

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
.candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 9 . - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

e 7LL

$

f

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1- - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.

1

20,

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, pkra r(

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014

•

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLJAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

Cj
ELIANE CRISTINA GARCIA J
CPF 002.732.671-32
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABAL4DORE2BM
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuja bá/MT, inscrito no CF4PJ

sõ2

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
ELIANE CRISTINA GARCIA,

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome

ELIANE CRISTINA GARCIA

CPF

002.732.671-32

Valor

Cheque

R$ 500,00 -

8503-19--

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.
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CONTRATOS MOBILIZAÇÃO/DILMA 2 TURNO
NOME

CPF

VALOR

CARGO

PERIODO

ELIAS JUNIOR MAIO( IMOVITZ

057.522.441-02

R$ 500,00

Mobilização

ELMA LOPES DA COSTA

496.667.461-15

R$ 3.500,00

Mobilização

ELZA BASTOS PEREIRA

396.436.971-34

R$ 5.000,00

Mobilização

14 DIAS
13110 A 26110
14 DIAS
13110 A 26110
17 DIAS
10110-26110

ENIO BELINI

644.154.579-91

R$ 500,00

Mobilização

EREI ZANELLA

325.984.402-34

EURIDES VIEIRA DE SOUZA

003.167.971-46

FABIOLA FIGUEIREDO DA SILVA

052.974.881-92

FABIOLA SEBASTIANA MAGALHÃES
SANTANA

054.031.391-25

FELIPE SILVA DAMACENO

036.942.971-03

FERNANDA APARECIDA GONÇALVES
DOURADO TURTERA

650.507.111-34

CHEQUE
850235
850315
850336

flIA

36
13,1i1aWV
DIAS 23 5
R$ 500,00
Mobilização
13 A10 A 26110
t0138
hi DlAr
R$ 500,00
Mobilização
8 50353
13110 A 26110
14 DIAS
ç
R$ 500,00
Mobilização
13110 A 26110
14 DIAS
R$ 500,00
Mobilização
850239
13110 A 26110
14 DIAS
R$ 500,00
Mobilização
850355
13110 A 26110
14 DIAS
R$ 500,00
Mobilização
850259
13110 A 26110
.
ivióDiI içãó =-7 iAs
850341
___________ ___________ 20110-26110
14 DIAS
R$ 500,00
Mobilização
850261
13110 A 26110
14 DIAS
R$ 500,00
Mobilização
850260
13/10A26/10
14 DIAS
R$ 500,00
Mobilização
850401
13110 A 26110
17 DIAS
R$ 2.200,00 Mobilização
850337
10110-26110
14 DIAS
R$ 500,00
Mobilização
13110 A 26110 850262
14 DIAS
R$ 500,00
Mobilização
850403
13110 A 26110
17 DIAS
R$ 1.000,00 Mobilização
850338
10110-26110
14 DIAS
R$ 500,00
Mobilização
850404
13110 A 26110
07 DIAS
R$ 300,00
Mobilização
850328
20110-26110
14 DIAS
R$ 500,00
Mobilização 13110 A 26110 850405

FRANCIELI DE FREITAS SILVA
___________________

021.445.581-59
--

FRANCISCA DE ASSIM PINTO LIMA

912.728.151-53

FRANCISCO ALBERTO BARBOSA
SOUSA

040.834.763-54

GILMARA DA CRUZ DELGADO

024.848.521-00

GILVAIR GOMES GRACIOSO

346.330.491-00

HADASSA JANIELLE DOS SANTOS
ANCHIETA

040.571.063-16

HERIK PINTO DE ARRUDA

622.621.571-20

HEWERTON ADRYANNO ALVES DA
SILVA

889.841.921-04

HOZANA CUSTAMONTE DA CRUZ

052.664.051-04

IANCA ALVES DE BRITO

064.139.541-83

IDA TERESINHA CAMARGO

502.234.299-53

IDALICE QUINTINO DOS SANTOS

047.476.641-14

R$ 250,00

Mobilização

IDELMA MORAIS DOS SANTOS

701.232.091-53

R$ 1.00000

Mobilização

IGOR APARECIDO GABRIEL MORAES

048.167.741-06

R$ 1.000,00

Mobilização

ITAMAR BENEDITO GORGER

594.592.711-20

R$ 3.900,00

Mobilização

07 DIAS
20/10-26110
14 DIAS
13110 A 26110
17 DIAS
10110-26110
17 DIAS
10110-26110

850343
850308
850339
850194

IZANETE DE OLIVEIRA SANTOS

925.727.901-49

R$ 500,00

Mobilização

IZAQUIEL VIVIAN

971.941.070-15

R$ 500,00

Mobilização

IZAU RA ZARK

041.238.291-12

R$ 500,00

Mobilização

009.450.231-54

R$ 400,00

Mobilização

056.298.491-74

R$ 800,00

Mobilização

700.983.291-97

R$ 500,00

Mobilização

JEAN KENNEDY DA SILVA MOTA

033.887.791-63

R$ 3.900,00

Mobilização

JOANETE SOARES DA CRUZ

377.982.941-04

R$ 500,00

Mobilização

JOAO CONCEICAO DOS REIS

570.891.321-53

R$ 500,00

Mobilização

JOAO MARIA DE CARVALHO

393.775.041-04

R$ 2.000,00

Mobilização

033.395.761-06

R$ 500,00

Mobilização

iosÉ DA SILVA AGUIAR

535.884.791-04

R$ 500,00

Mobilização

JOSE RONALDO DA SILVA

032.497.084-61

R$ 500,00

Mobilização

030.099.291-29

R$ 500,00

Mobilização

JUELITA DIAS DOS SANTOS

719.053.161-00

R$ 500,00

Mobilização

JULIANA DA ROCHA MORAIS

015.684.951-88

R$ 500,00

Mobilização

JULIO CESAR SALLES

769.569.468-15

R$ 500,00

Mobilização

JULIO CEZAR RENZ

068.910.579-73

R$ 500,00

Mobilização

JULIO SERGIO BORGES DE FREITAS

535.957.341-49

R$ 850,00

Mobilização

2 07.027.521-34

R$ 1.000,00

Mobilização

JURAIDE MEREL ALVES DOS SANTOS

024.195.811-30

R$ 500,00

Mobilização

KAMILA DA SILVA GASPAR

025.197.031-05

R$ 500,00

Mobilização

KAMILA MAMEDE DE LIMA

043.811.531-70

R$ 500,00

Mobilização

KATIA PEREIRA DOS SANTOS

003.350.731-74

R$ 500,00

Mobilização

KATIA RAIMUNDO SILVA

030.508.083-06

R$ 500,00

Mobilização

KATIA REGINA CHAMORRO

855.399.451-15

R$ 1.000,00

Mobilização

KATIA REGINA MAGALHÃES VIEIRA

615.497.201-63

R$ 500,00

Mobilização

JACOKS DOUGLAS BARROS
OLIVEIRA

JACSON DOUGLAS OLIVEIRA DE
SOUZA

JAQUELINE KATII.ANE MAGALHÃES
DE SOUSA

^,i71

JONATHAN KAIO CARVALHO DE
MORAES

=CSAE ?tÍuRA DOS SANTOS

JUNIALBERICO FRANCISCO
RODRIGUES

14 DIAS
850406
13110 A 26110
14 DIAS
850263
13110 A 26110
14 DIAS
850407
13110 A 26110
07 DIAS
850323
20110-26110
14 DIAS
850408
13110 A 26110
14 DIAS
____
850264
13/G
17 DIAS
1o4-26/1: 6)15
44 DIA____
ksn419
13/lu M z6/.LC,
14 DIAS
13110 A 26110
14 DIAS
850131
13/10A26/10
14 DIAS
850432
13/10A26/10
14 DIAS
850265
13110 A 26110
14 DIAS
-5üLb6

13/1OA26/iO

14 DIAS
13110 A 26110
14 DIAS
13110 A 26110
14 DIAS
13110 A 26110
14 DIAS
13110 A 26110
14 DIAS
13110 A 26110
17 DIAS
10110-26110
14 DIAS
13110 A 26110
14 DIAS
13110 A 26110
14 DIAS
13110 A 26110
14 DIAS
13110 A 26110
14 DIAS
13110 A 26110
14 DIAS
13110 A 26110
14 DIAS
13/10A26/10
14 DIAS
13110 A 26110

850390
850391
850392
850393
850267
850196
850394
850268
850269
850280
850395
850281
850396
850282

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.
01. 872.993/0001 . 54,
sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78q.L8
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuih /MT
Contratado: ELIAS JUNIOR MAKXIMOVITZ,
portador do RG n. 20859848 SP/M-f
do CPI? n 2 . 057.522.441-02, residente RUA SANTO
AMARO, QD 1, LT 9, VENEZA - CEP:
78.455-000 - LUCAS DO RIO VERDE/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à

CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contratn - 1kr - -k,
Eleitoral n g 9504/97, art. 100, que estabelece não havér vínculo empregatíciopeiaiêi
com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e p revidenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

'jftL1

--

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem ei

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

U^U L

A— DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

JJ t4V
ELIAS NIOR MAKXIMOVITZ

CPF n. 057.522.441-02
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Eb asp 24/10/2014

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS

DORE
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CIIiPJ
01. 872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do c
ELIAS JUNIOR MAKXIMOVITZ,

e.

Q
1-

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins

de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/10/2014 ELIAS JUNIOR MAKXIMOV1Tz j 057.522.441-02

Valor

Cheque]

R$ 500,00 1 850235

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

E(1UNfoR M

MOVITZ

1 CONTRATO DE P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
Con tratante . DIRETÓRIO REGIONAL PT MT,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.87 2.993/0001 .54

sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT através de seu presidente e procurador
WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78
qL
residntaRu03,Qr5Csa1BioJdmUnverstá-Cui2h/1\LT
Contratado; ELMA LOPES DA COSTA, portador do RG n

n2.

2. 07647514 SSP MT _do CfN
496.667.461-15, residente Rua Porto Murtinho, 451, Centro, Pedra Preta/MT..

têm entre si aju
stado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,

assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n Q
9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 -

A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 -

A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato Grosso,
e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela
coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único:

O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 -

O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o valor
de R$ 3.500,00 (TRES
MIL E QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual
Parágrafo Primeiro:

O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho
ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo:

O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 -

outubro de 2014.

O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de

*

.

Parágrafo 1 -

As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 -

O descumprin-jento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará
a
rescisão
imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer
ônus.
Moa $UPOR a
Parágrafo 12 O Contratado é responsável pelos atos que importem enjjesão
terceiros decorrentes de sua i
2'4 3
mprudência, negligência, imperícia ou dolo na xecuço
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/Mi', 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

'^4^ELMA

CPF 496.667.461-15

_
RECIBO

Pelo presente instr umento, O

DI

€LJ-

RETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABA_HAD
:
MATO GROSSO, sediado a Rua J, Casa 07, Bairro Araes - Cuiabá/MT, inscrito no CNPJ sob o n.
9
01.872.993/0001-54 firma rio p
resente RECIBO ELEITORAL, o pá g
amen do Contratado
pela p restação de serviços por tempo
d eterminado para fins de Campanha
eleitoral a ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

LOPES DA CoSTA,
Data

I

ELMA

Nome

2 4/10/2014 ELMA LOPES DA COSTA

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRU
entre as partes, no valor de R$

CPF

496.667.461..15

ESTADUAL PT MT c

Valor

Cheque

R$ 3.500,00 850315

onforme, contrato firmado
3. 50Q, (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
0 1.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.7804
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: ELZA BASTOS PEREIRA, portadora do RG n 2 . 381.467 SSP MT eLo CPY
n 2 . 396.436.971-34, residente Rua José Bonifácio Residencial Ana Paula, Cáceres/MT,
CEP: 78.200-000.

ao

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,

assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer

serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.

CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato

Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na

forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo

INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.

Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos

recolhimentos fiscais e previdencjários decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de

outubro de 2014.

H

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 62 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 2

-

O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a247
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na e, ecução
d
o presente contrato.
CLÁUSULA 72

^Jw

-

As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/Mi', 10 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

ELZA BASTOS PEREIRA
CPI? 396.436.971-34

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALF4DORE4
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CÍIPJ sobt(2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado ELZA
BASTOS PEREIRA pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha
eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
24/10/2014

Nome

CPF

ELZA BASTOS PEREIRA

396.436.971-34

Valor

Chej

R$ 5.000,00 850336

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

kT') 2atLruQ
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO, brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780J8
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/
25 o/(
Contratado: ENIO BELINI, portador do RG n. 46202767 SSP/PR e do tPF
T.,
644.154.579-91, residente Rua Santa Rosa, 0353-S, Menino Deus - CEP: 78.455-000 Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral nQ 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem
em i lesão
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.
U2tI
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
- E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

q<g
414:0
ENIO BELINI
CPF 644.154.579-91
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Nome da Pessoa Física: ENIO BELINI
Situação Cadastral: REGULAR

1•

Digito Verificador: 00
Comprovante emitido às: 11:36:39 do dia 2411012014 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 68F6.5DE3.07B6.B4QB
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria
da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www. receita, fazenda. gpvbr.
Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 1010612010.

24/10/2014

RECIBO DE PAGAMENTO

OR

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALI-DORE
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CFPJ soOt!
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
BELINI, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha eleitoral à
ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/1012014

Nome

CPF

ENIO BELINI

644.154.579-91

Valor

--Cheque

R$ 500,00 850236

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

ENIO BELINI
CPF: 644.154.579-91
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sebo
01.872.993/0001-54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.00'Tt"
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAIO?SS
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780
IØo1-8 ,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/m'i'.
Contratado: EREI ZANELLA, portador do RG n 2 . 786834 SSP/MT e do CPF n2.
325.984.402-34, Rua Bergamo, 2507, QD 17, LT 09, Bairro Veneza, CEP: 78.455-000 Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
;CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 ft - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Priméiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdencjários decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
iesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrento
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicaa, sem
uaIquer ônus.
1
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.
CLAUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

(Lfi

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

EREIZANELLA
CPF 325.984.402-34

6

-
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Nome da Pessoa Física: ERCI ZANELLA
Situação Cadastral: REGULAR
Digito Verificador 00
C omprovante emitido às: 14:23:24
do dia 2411012014 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: BBD123
11.AF63120F
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria
da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço wwwreceitafazendqQ
Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10106/2010.

24/10/2014

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALI-fADORES
MATO GROSSO, sediado'à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CIPJ
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado EREI
ZANELLA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha eleitoral

à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome

CPF

EREI ZANELLA

325.984.402-34

Valor

Cheque

R$ 500,00 850238

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

7,4#
EREI ZANELLA CPF: 325.984.402-34

•

Comp Banco Agência • DV Cl

018 0

0046

:Pague por este
cheque a quantia de

Conta

6

33.290-X

C2 Sórie

2 600

(

N.o
8b0238
t

CheRu

C3

2R

4.

e Centavos acima

2 ci

a

Ou à SUO

02'4d0
eu
1A0A
MT
00000 000/0046.93 ..
RUA BARAO
3800
CENTRO Pj GERAL

iritit

de

•

•
........... •

i i ri

ordem

. •

r

•.

C1PJ 01.872.993/00P34
CLIENTE 8ANCARIO OESTE 0812000

IFIs

25

1

1 CONTRATO DE PR
ESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
• Contratante: DIRETÓRIO R
EGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n
01.87 2.993/000154, sediado na Rua
2.
J,
Cuiabá/MT, através de seu presidente e Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 procurador WJLLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/M'I inscrito no CPF:
378.780.001 .
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT. 82,

-

Contratado: EURIDES VIEIRA DE SOUZA, portador do RG n
2 .15390080 SSIf/MT

edp
CPF n. 003.167.971.46 residente Rua Dezoito, 2, Qd 43, Nova Esperaa, Cl
78.125-900, Várzea Grande/MT
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
,

CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,

assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2
9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 -

A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 -

A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas
Parágrafo Único:

O Contratado deverá prestar contas das atividades d
esenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 -

contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00O(EDNILSON),
ao término da vigência crnitratual.
Parágrafo Primeiro: O

Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício
p revidenciárjo por auxílio doença, por acidente
de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo:

Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais eO
previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 -

outubro de 2014.

O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de

:^

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

Parágrafo 10 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
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CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,
pLr
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

r

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

-1^

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

EURIDES VIEIÂ)ÓE souzA
CPF: 003.1&1.971-46

$

4

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALJ
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no 1Re
'1PJ sob o
26
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d conjJ
EURIDES VIEIRA DE SOUZA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins d
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
5/10/14

Nome

CPF

EURIDES VIEIRA DE SOUZA

003.167.971-46

Valor

ChequeJ

500,00 850353

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (353).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

()LflL'V(J
EURIDES VIEIRA DE SOUZA
003.167.971-46

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
0 1.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Mi'.
Contratado: FABIOLA FIGUEIREDO DA SILVA, portador do RG n. 246207-6
SSP/MT e do CPF n 2 . 052.974.881-92, residente Rua Onze, 18,, Qd. 49, PedraO, CEP
78.000-000, Cuiabá/MT..
1
WZJ
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
e

CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (EDNILSON), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
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CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, pira nr
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, .por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
Produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

LI
FABIOFIGUEIREDO
DA SILVA
CPF: 052.974.881-92

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES E
Iutio
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no C1 JP.1 sob o
2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contj
FABIOLA FIGUEIREDO DA SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fi
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

1•

Data
25/10/14

Nome

CPF

FABIOLA FIGUEIREDO DA SILVA

052.974.881-92

Valor

Cheque

500,00 850354

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (354).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

FABIOLA FIGUEIREDO DA SILVA
052.974.881-92

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF so _o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep:
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1PAIO 2 68
[rasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.:p018
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: FABIOLA SEBASTIANA MAGALHÃES SANTANA, portador do RG n2.
223296175SP/MT e do CPF n. 054.031.391-25, QD 46, LT 13, Parque das Américas,
CEP: 78.455-000 - Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

E

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
flesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA
6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instr41ent01269
,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicaca sem
qualquer ônus.
Parágrafo P - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETORIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

FABIOLA SEBASTIANA MAGALHÃES SANTANA
CPF 054.031.391-25

."--".'1Iya0 110
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHD
ORES F
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CFPJ soti9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratao
pela prestação de serviços por tempo
determinado para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE.
FABIOLA SEBASTIANA MAGALHÃES SANTANA,

Data

24/10/2014

Nome
FABIOLA SEBASTIANA
MAGALHÃES SANTANA

CPF

054.031.391-25

Valor

Cheque

R$500,00 850239

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

FABIOLA SEBASTIANA MAGALHÃES SANTANA
CPF: 054.031.391-25

1
1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54 sediado na Rua J, Casa
7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Mi'.
Contratado: FELIPE SILVA DAMACENO, portador do RG n. 2115652-2 SSPÁkIT e
CPF n2 . 036.942.971-03, residente Rua Rio Mutuca, 12, Qd. 10, Grande
Ter ceiro, CEP:
78.065-580, Cuiaba/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (EDNILSON), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes d'presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

—^^

sjlp,

—

1
Parágrafo 1 2 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA & - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo P - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.

274

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, pira

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/Mi', 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

42J
FELIPE SILVA DAMACENO
CPF: 036.942.971-03

1

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no cINPJ sob ç.
2 iFk
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d corXj
FELIPE SILVA DAMACENO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome

CPF

FELIPE SILVA DAMACENO

036.942.971-03

Valor

Cheque

500,00 850355

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (355).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

SAI4JO
FELIPE SILVA DAMACENO
036.942.971-03
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78*
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/jT.
2
Contratado: FERNANDA APARECIDA GONÇALVES DOURADO TURTERA, ort&f
do RG n. 09621296 SSP/MT e do CPF n. 650.507.111-34, residente AV. TOCANTIS,
1996-E, QD 79, LT 10, RIO VERDE - CEP: 78.455-000 - LUCAS DO RIO VERDE/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA P - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços, em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciárjo por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciárjos decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

LpL.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo r
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

WJ J"^~

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABA
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento
FERNANDA APARECIDA GONÇALVES DOURADO TURTERA,

s.

pela prestação de serviços por

tempo determinado para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/10/2014 FERNANDA APARECIDA
GONÇALVES DOURADO
TURTERA

650507.111-34

Valor

Cheque

R$ 500,00 850260

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

FERNANDA APAR'

/
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: FRANCIELI DE FREITAS SILVA, portador do RG n. 1713131-6 S
um
do CPF n. 021.445.581-59, residente Rua A n2 15 B: Jd. Planalto Cep.P0M7
78-00
Barra do Garças/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
-

CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.

-

Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades deenvo1vidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

E^

2

a

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O clescumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer A
ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em Isão8
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na ececução
do presente contrato.
CZ
1
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
ao

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

FRANCIELI DE FREITAS SILVA
CPF: 021.445.581-59

(1

**

!.

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHDORE1
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no ClIPJ pff
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
FRANCIEL.I DE FREITAS SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014 1 FRANCIELI
DE FREITAS SILVA

021.445.581-59 1 R$ 150,00 1 850341

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

FRANCIELI DE FREITAS SILVA
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78cP.8
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/1IT.
Contratado: FRANCISCA DE ASSIM PINTO LIMA, portador do RG n. 11712
SSP/MT e do CPF n 2 . 912.728.151-53, residente RUA MARINGÁ, 06, QD 138, JAD DAS
PALMEIRAS - CEP: 78.455-000 - LUCAS DO RIO VERDE/MT
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

(c

ia:4

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de

outubro de 2014.
Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte
qualquer ônus.

prejudica me~

287

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em

e

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

WPL
DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHpORESi"
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no cri soi4
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratadoFRANCISCA DE ASSIM PINTO LIMA, pela prestação de serviços por tempo determinado para

fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 FRANCISCA DE ASSIM PINTO
LIMA

CPF
912.728.151-53

Valor

Cheque

R$ 500,00 850261

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

FRANCISCA DE ASSIM PINTO LIMA
CPF: 912.728.151-53
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.
01 .872.993/0001-54,
sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF:
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/jT.
29 :i/\
Contratado: FRANCISCO ALBETO BARBOSA SOUSA,
portador do RG n. iO32
6!!
S P/PI e do CPF n. 04
S
0.834.763-54, residente RUA AMETISTA, 1678, QD 59, LT 9,
LUIZ CARLOS TESSELE JR - CEP: 78.455-000 - LUCAS DO RIO VERDE/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à

CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n g 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato

Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.

Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1° - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem en-Jesão g
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na xecução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT. 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALDORE
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no C Pi so
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contrat
FRANCISCO ALBERTO BARBOSA SOUSA,

pela prestação de serviços por tempo determin

para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 FRANCISCO ALBERTO BARBOSA

CPF

040.834.763-54

SOUSA

Valor

Cheque

R$ 500,00 850259

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

FRANCISCO AI ERTO UR CPF: 040.834.763-54
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
0 1.872.993/0001 .54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: GILMARA DA CRUZ DELGADO, portador do RG n 2 . 1731088-1SP MT6
do CPF n. 024.848.521-00, residente Rua B, 5, Qd A, C 5B, Vila Nova, CEP: 7t55-ot,
Cuiaba/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

.

CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
uuuuro ue U1'+.

Parágrafo 1 Q - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
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CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, pLra
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com , duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

w'U^^

DIRETORIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

LÀõ
U GILMARA DA CRUZ DGADt/
CPF: 024.848.521-00

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRA
BALHADORES EM /
Ij
I O UaTiI
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no
cts i sob p,O/
29
01. 872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento
d
onajJ
GILMARA DA CRUZ DELGADO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

t

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
SData

Nome

CPF

GILMARA DA CRUZ DELGADO

024.848.521-00

Valor

Cheque

500,00 850401

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (401).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

GILMARA DA CRUZ DELGADO
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1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: GILVAIR GOMES GRACIOSO, portador do RG n. 0474134-0 SS1`
R7L
CPF n. 346.330.491-00, residente Rua Ribeirão Preto, 12, Morada da Serr4Cuiab00
,
CEP: 78.000-000.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 2200 (dois mil e duzentos reais),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

ri

Parágrafo 1 -

As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 -

O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de . sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
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r
CLÁUSULA 7 As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, plr
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
e

4474
1 1 Á tI1jJ

1VM

iI1'f1

CPF 346.330.491-00

RECIBO DE PAGAMENTO

JMORIL:]

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABAL4DORE

t

MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no Ct1PJ seu o
0 1.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
GILVAIR GOMES GRACIOSO,

.

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

25/10/2014 J GILVÃIR GOMES GRACIOSO

1

Valor

f -cheque

346.330.491-00 1 R$ 2.200,00 1 850337

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, nb valor de R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
0 1.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0c5-81Ø 04

Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR S4MPAIci
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780 OO1residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/ T.

Contratado: HADASSA JANIELLE DOS SANTOS ANCHIETA, portador do RG n.

2949694 SSP/Pl e do CPF n. 040.571.063-16, residente Rua Cascavel, 1448-S,
Alvorada - CEP: 78.455-000 - Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA P - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,

assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n Q 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer

serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.

CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato

Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas

na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo

INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos

recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

Jos

CLÁUSULA 5 O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
Parágrafo 1 -

As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O d
escumprimento das obrigações decorrentes deste instr.imento30
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudica, sem
qualquer ônus.
1
Parágrafo 1 O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

-w
DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

*ASSA jXNIELLE DOS SAN 5 ANCHIETA
CPF 040.571.063-16
/

4
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Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF
N°do0pF040571063l6

Ifl

Nome da Pessoa Física: HADASSA JANIELLE DOS SANTOS ANCH lEVA1

RaET

3 06

c

Situação Cadastral: REGULAR
Dígito Verificador: 00
C omprovante emitido às: 11:40:34 do dia
2411012014 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 4B9E111363.3534.02EF
Aa
utenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria
da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço wwwreceitafazefldaqovbr
Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10106/2010.

http://www ,recejta fazenda.

24/10/2014

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABAL400RES 6M
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CIPJ snWYW
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratad
HADASSA JANJELLE DOS SANTOS ANCHIETA,

pela prestação de serviços por tempo
determinado para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome

HADASSA JANIELLE DOS
SANTOS ANCHIETA

CPF

040.571.063-16

Valor

Cheque

R$ 500,00 850262

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
01.872.99310001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 -

Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: HERIK PINTO DE ARRUDA, portador do RG n 2
. 09876502 SSP T e d0

CPF n. 622.621.571-20, residente Avenida D, quadra 39, São Gonçalo, Cuiabá, CEP:
f
78.090-000.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,

assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer

serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.

CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato

Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na

forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.

CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo

INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos

recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de

outubro de 2014.

Parágrafo 1 2 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
A
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
310
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, pira
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

u1U,ÍLt

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

RIK PINTO DE AI(RUDA
CPF: 622.621.571-20

(7

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CPJ sob o ri.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do cont atado lK
PINTO DE ARRUDA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha
eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome

CPF

HERIK PINTO DE ARRUDA

622.621.571-20

Valor

Cheque

500,00 850403

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (403).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

HERIK PINTO DE ARRU
622.621571-20

--

I.

,1

1CONTRfiTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
rz
Contratado: HEWERTON ADRYANNO ALVES DA SILVA , portador do(RG n&13
1296331-3 SSP MT e do CPF n. 889.841.921-04, residente Rua C, casa 28, I casa 2,
Nova Conquista, Cuiabá, CEP: 78.000-000.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 1000 (um mil reais), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
314
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, r
çir1
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

r5k

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2014.

w2jx

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

1

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento,

o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALNADORM(!1

MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no &NPJ
01.872.993/0001-54 firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado

.

HEWERTON ADRYANNO ALVES DA SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado

para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 1 HEWERTON ADRYANNO ALVES DA
SILVA

CPF
889.841.921-04

1

1

Valor i--;

R$ 1.000,00 850338

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

1•

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Mi'.
Contratado: HOZANA CUSTAMONTE DA CRUZ, portador do RG n. 24746835,
SSP/MT e do CPF n. 052.664.051-04, residente Rua F, n. 7, Qd 13, Jardim Pesidente
1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (EDNILSON), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
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Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na,
do presente contrato.
318
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, plri
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
•

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

-

QI1OZANA CUSTAMONTE DA CRUZ

CPF: 052.664.051-04

rI

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
OR
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no C I VOM
IPJ sob o n.o
319
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d conjij

HOZANA CUSTAMONTE DA CRUZ, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

.

Data
25/10/14

Nome

CPF

OZA CUSTAMONTE DA CRUZ
HNA

052.664.051-04

Valor

Cheque

500,00 850404

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (404).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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HOZANA CUSTAMONTE DA CRUZ
052.664.051-04

3
1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ.
0 1.872.993/000154 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: IANCA ALVES DE BRITO, portador do RG n. 2776315-3 SSP4MT e
CPF n. 064.139.541-83, residente Rua 15 de setembro, 624 B: Santo António Cep.
78600-000 Barra do Garças/MT.
CIMIM

.

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.

o

Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo fi
estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos . , 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O clescumprimento das obrigações decorrentes deste
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada,
ônus.

rumento,
qualquer

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importei
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dok
do presente contrato.

lesão 32
cecu

CLÁUSULA 7 fl - As partes elegem' o foro da Comarca de Cuiabá
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

para nele

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presenti
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas teste'
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

rumento,
para

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

JANCA ALVES DE BRITO
CPI? 064.139.541-83

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALIDoRaM1
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no

dii

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado INCA
ALVES DE BRITO,
pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha
eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome
1

24/10/2014 INCA ALVES DE BRITO
J

CPF

064.139.541-83

Valor
1

Cheque

R$ 300,001 850328

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

INCA ALVES DE BRITO

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
0 1.872.993/000154 sediado na Rua
J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador
WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Mi'.
[ML SUOR a
Contratado: IDA TERESINHA CAMARGO, portador do RG n. 0652423-0 $ p MT35
do CPF n2 . 502.234.299-53 residente Rua Cinco, n 2
4, Qd. 13, Pedra 90, CEP 78.000000, Cuiaba/Mi'..
1

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA P - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

j&^
1
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Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
•

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

IDA TERESINHA
CPF: 502.234.299-53

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM L)
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CI}JPJ sob oj
3
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do cotrataA
TERESINHA CAMARGO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

.

Data
25/10/14

Nome

CPF

IDA TERESINHA CAMARGO

502.234.299-53

Valor

Cheque

500100 850405

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (405).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

IDA TERESINHA CAMARGO
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO.
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF:
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/
Ij
32
Contratado: IDALICE QUINTINO DOS SANTOS, portador do RG n 2.4958055 3SP/G
do CPF n. 047.476.641-14, residente Rua Marechal Rondon Qd 34 Lt. 04 B: Maria
Joaquina Cep. 78600-000 Barra do Garças/MT.
•

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato Grosso,
e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela
coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o valor
de R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho
ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

11

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer
ônus.
SOR azLi
Parágrafo 1g - O Contratado é responsável pelos atos que importem em são
30
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na e Kecução
do presente contrato.

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

wJ LA,_
DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

ALICE QUINTINO DOS SANTOS
CPF 047.476.641-14

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, o

4k.\

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALFDOREI1I

MATO GROSSO, sediado à Rua i, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no chi

coR.01.872.993/000154, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
IDALICE QUINTINO DOS SANTOS,
pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua 1' Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: IDELMA MORAIS DOS SANTOS, portador do RG n. 4003029 SP/GO e33
do CPF n2 . 701.232.091-53, residente Rua Hermano Ribeiro,497 Centro, Ce786Ø000 - Barra do Garças/MT.
1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestara à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 1000,00 (HUM MIL REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
-•

ai

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer
ônus.
IRaL SPE

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem
enL lesão
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na xecução 4
do presente contrato.
1
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

IDELMA
IOSSATOS
CPF 701.232.091-53

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS

1
TRABALI.IADORE
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CIPJ r,
01.87 2.993/0001-54,
firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
IDELMA MORAES DOS SANTOS,

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.
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1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
01.872.993/0001-54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/M'l inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: IGOR APARECIDO GABRIEL MORAES , portador do RG n.
SSP MT e do CPF n. 048.167.741-06, residente Rua 900, n 30, Jardim imperial,
Cuiabá, CEP: 78.075-000.
_____________
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviçÈs de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n Q 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 1000 (um mil reais), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 -

As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 -

O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 10 -

O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo
do presente contrato.
33
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/Mi', 10 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

^R ^
APA ECID^
G^B RIEL MORAES
CPF 048.167.741-06

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALFDORE
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no ChPJ
01.872.993/0001-54 firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado IGOR
APARECIDO GABRIEL MORAES, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins

.

de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 1 IGOR APARECIDO GABRIEL MORAES

CPF

Valor

048.167.741-06 1 R$ 1.000õ10

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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1CONTRÁTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: ITAMAR BENEDITO GORGER, portador do RG n. 5390713 S
do CPF n. 594.592.711-20, residente Rua Itália, n 2 1, quadra 26, lote 01,
Curvo, Várzea Grande, CEP: 78.115-000.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
.

CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 3900 (três mil e novecentos reais), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
81

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA & - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
342
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, p ^ri MZJw
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2014.

w,OA-

DIRETóRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

ITAMAR BENEpJTO(GØr
C P F 594.5.7120

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABA
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no
01.872.99310001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
ITAMAR BENEDITO GORGER, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 ITAMAR BENEDITO GORGER

CPF
594.592.711-20

Valor

Cheq

R$ 3.900,00 850194

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 3.900,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
0 1.872.993/0001 . 54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/Mi', através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Mi'.
Contratado: IZANETE DE OLIVEIRA SANTOS, portador do RG n. 1229453-5 SSP MT4
e do CPF n. 925.727.901-49, residente Rua 6, 307, quadra 17, Jardim Indusiário fi,
Cuiabá, CEP: 78.098-730.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA la - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral flQ 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
346
r
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,
p1 axa rffifSk
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

IZANETE DE OLIVEIRA SANTO
CPF: 925.727.901-49

o

4

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS
&ra
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no C N PJ so b o °
3
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d cona o
1

IZANETE DE OLIVEIRA SANTOS, pela prestação de serviços por tempo determinado para fin de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
L25/10/14

Nome

CPF

IZANETE DE OLIVEIRA SANTOS

925.727.901-49

Valor

Cheque

500,00 850406

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (406).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

4 (S!.

IZANETE DE OLIVEIRA-SANTOS
925.727.901-49

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
0 1.872.99310001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF:
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/ 14T. 34
Contratado: IZAQUIEL VIVIAN, portador do RG n 2
. 1077895637 SJS/RS e dci CP1
971.941.070-15, residente AV. TOCANTINS, 1802, QD 10, LT 01, RIO VERDE - CEP:
78.455-000 - LUCAS DO RIO VERDE/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do
contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciárjo por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciárjos decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem emIJesão go
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na 4xecução
do presente contrato.
1
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
-

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

1AQUIEI VIVIAN
CPF n. 971.41.070-15
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABA
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CItPJ
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratad'è
IZAQUIEL VIVIAN, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha
eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
24/10/2014

Nome
IZAQUIELVIVIAN

CPF
971.941.070-15

Valor
R$ 500,00

Cheque
850263

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: IZAURA ZARK, portador do RG n. 1636472-4 SSP MT e dcCPF n54
041.238.291-12, residente Av. dos Trabalhadores, n 3137, Carumbe, CEP 78.t50-700
Cuiabá/MT..
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é rèsponsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubr6 de 2014.

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
35
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá
-MT, p_ra
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

nfr '.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

CPF: 041.238.291-12

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
EMÂ
1
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CjPJ sob9'
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento

4 conwao

IZAURA ZARK, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha
eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (407).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

MAURA ZARK
041.238.291-12
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: JACOKS DOUGLAS BARROS OLIVEIRA, portador do RG n 2. 28562
SSP/MT e do CPF n. 009.450.231-54, residente Rua Padre Teixeira B: Indefi4iido Cep.
78600-000 - Barra do Garças/MT.
1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O clescumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer
ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem emIsão

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na e xecuão
do presente contrato.

e.

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

W^^. Y-/^DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

COKS DOUGLAS BARROS OLIVEIRA
CPI? n9 . 009.450.231-54

1

«

RECIBO DE PAGAMENTO

moa

IFOI

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALl-(DORE S 6
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CPI cnf

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
JACOKS DOUGLAS BARROS OLIVEIRA, pela prestação de serviços por tempo determinado

para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 JACOKS DOUGLAS BARROS OLIVEIRA

CPF

009.450.231-54

Valor

Cheque

R$ 400,00 850323

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.
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COKS DOUGLAS BARROS OLIVEIRA
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/Mi', através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Mi'.
F moa a~
Contratado: JACSON DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA, portador do RG n. 26288
SSP MT e do CPF n. 056.298.491-74, residente Estrada Linha 14, n 8, quadra 27
Cinturão Verde, Cuiabá, CEP: 78.000-00.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciárjo por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdencjários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

10:1
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Parágrafo 1 -

As partes poderão rescindiro contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outr, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, p

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

LL)L(,eLJL DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

DÕZA

^1A1S.N DOUdAS OLIVEIRA
CPF: 056.298.491-74

36
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no 9NPJ sob3%
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d) corljj
JACSON DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA, pela prestação de serviços por tempo determin
para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
r25/10/14

Nome

CPF

JACSON DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA

056.298.491-74

Valor

Cheque

800,00 850408

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 800,00 (408).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

Y\
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iA SON DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA
056.298.491-74

1IRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no
CNPJ/MF
01.872.993/0001-54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0 -81Õ 66
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR S4MPAId
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78
p iresidente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Mi'.
Contratado: JAQUELINE KATILANE MAGALHÃES DE SOUSA, portador do RG n2.
22330984 SSP/MT e do CPF n 2
. 700.983.291-97, CEP: 78.455-000 - Lucas Do Rio
Verde/Mi'.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e pr evidencjários decorrentes do presente contrato.

&c\

rpÂ?

CLÁUSULA 5 O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
Parágrafo 1 -

As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
- suo
CLÁUSULA & - O de
scumprimento das obrigações decorrentes deste inst4ment,6 7/
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada,
qualquer ônus.

-

Parágrafo 1 O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua i mprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

JAQ

aSAO
KATILANE MAGALHÃE
CPF 700.983.291-97
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1

RECIBO DE PAGAMENTO

1moa SU

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALI-DORE (
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no C EPJ çp1Jo
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
JAQUELINE KATILANE MAGALHÃES DE SOUSA,

pela prestação de serviços por tempo

determinado para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 JAQUELINE KATILANE

CPF

700.983.291-97

MAGALHÃES DE SOUSA

- Valor

Cheque

R$ 500,00 850264

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

w&ø )99
JAQ LI E KATILANE MAGALHÃES SOUSA
CPF: 700.983.291-97

1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
(*LL suOaETcE4(

Contratado: JEAN KENNEDY DA SILVA MOTA, portador do RG n2. 21331%?6 e
CPF n. 033.887.791-63, residente Rua Itália, n 3, quadra 27, lote 01, Joaquim Curvo, / /
Várzea Grande, CEP: 78.115-000.
1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer•
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá .
prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 3900 (três mil e novecentos reais),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pólas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciárjos decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

IR

Parágrafo 1 -

As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 -

O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo naiXexuwit
do presente contrato.
372,4
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, ara 1Çjx(
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2014.

wO

)JL

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

^^

JEA KENNÉ^
DYDA' 5ILVA MOTA

CPF 033.887.791-63

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALEDORE ?i
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiab/MT, inscrito no CI 1JPJ 34o r
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado JEAN
KENNEDY DA SILVA MOTA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

.

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 JEAN KENNEDY DA SILVA MOTA
1

CPF
033.887.791-63

Valor
1

1 Cheque

R$ 3.900,00 850195

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 3.900,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

JEAN KENNEDY DA SILVA MOTA
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
01.872.9931000154, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/M'r, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: JOANETE SOARES DA CRUZ, portador do RG flQ•
523802 SSP MT e do
CPF n. 377.982.941-04, residente Rua 7, 85, quadra 07, Jardim Industriário
I rCuiab ,75
CEP: 78.098-730.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato dê prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
•

CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA V - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciárjo por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

ri
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
376
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, p_r
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

•

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

-

JOANETE SOARES DA CRUZ
CPF: 570.891.321-53

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado a Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito nocjj pj sob o n.
377
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d con&do
JOANETE SOARES DA CRUZ, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome

CPF

JOANETE SOARES DA CRUZ

Valor

377.982.941-04

Chequ e

500,00 850409

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (409).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

OANETE SOARES DA CRUZ
377.982.941-04
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.99310001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAJO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Léverger/MT, inscrito no CPF: 378.78cL
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Tfi
379
Contratado: JOÃO CONCEICAO DOS REIS, portador do RG n 2 . 3168453-189:pp
MT e do CPF n 2 . 570.891.321-53, residente na Av. São Sebastião, 1077, Jardim
Independência, CEP: 78.031-060, Cuiabá/Mi'.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato Grosso,
e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela
coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o valor
de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho
ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Tç

C t)

7d

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qualquer
ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem e I
esão 80
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na $cecução
do presente contrato.
1zIM
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT'MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

JOAO CONCEICAO DOS RE)
CPF nQ . 570.891.321-53,

IJ

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABAL DORES Ttv/
1
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no (kIpJ
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado JOAO
CONCEICAO DOS REIS, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
24/10/2014

Nome
1

JOAO CONCEICAO DOS REIS

570.891.321-53

R$ 500,00 850434
i

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: JOAO MARIA DE CARVALHO, portador do RG n. e do ÇPF n.83
393.775.041-04, residente Rua doze, n 55, Qd. 2, bairro são Thomé, Cuiabá/ 4T, CEP:
78.056-518.
1

S

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA P - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 2000,00 (DOIS MIL REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

/V

*

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
38
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, pLra ng1
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
•

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

d

-i

RECIBO DE PAGAMENTO

1oa1

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHORE-~li
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no 0 1-pj
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado JOÃO
MARIA DE CARVALHO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 JOÃO MARIA DE CARVALHO

CPF

393.775.041-04

Valor

Cheque

R$ 2.000,00 850430

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Cuiabá — MT, 24 de Outubro 2014.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR S4MPAI0.
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78c?
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/
v
38
1
Contratado: JONATHAN KAIO CARVALHO DE MORAES, portador do RG n. 2999O6
SEJUSP MT e do CPF n2 . 033.395.761-06, residente na RUA DOZE, N 55, QD. 2, BAIRRO
SÃO THOME, CUIABA/MT, CEP: 78.056-518.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato Grosso,
e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido pela
coordenação da campanha eleitoral inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o valor
de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de trabalho
ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

00

1

\,

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O clescumprimento das obrigações decorrentes deste insi
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem emIlleffiU
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETOR c'REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

/
KAIO CARVALHO DE MORAES
CPF: 033.395.761-06

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALFDORE
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no C1PJ
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contraQdo
JONATHAN KAIO CARVALHO DE MORAES, pela prestação de serviços por tempo determinado
para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 JONATHAN KAIO CARVALHO DE MORAES

CPF
033.395.761-06

Valor

R$ 500,00 850432

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

JON5rHAN KAIO CARVALHO DE MORAES

--Cheque

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.99310001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78c*91.g
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/ T.
Contratado: JOSÉ DA SILVA AGUIAR, portador do RG n 2 . 818922 SSP/MT e dci CPF
W
535.884.791-04, residente RUA ITANHANGÁ, 3130, QD 18, LT 12, CERRADO - CEP:
78.455-000 - LUCAS DO RIO VERDE/MT.

Li

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA l a - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n g 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciárjo por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
,j

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
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Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem
92
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na Execução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
W E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABAL ADORES BM
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no ClPI çn
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
DA SILVA AGUIAR, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha

eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24110/2014 JOSÉ DA SILVA AGUIAR

535.884.791-04

Valor

Cheque

R$ 500,00 850265

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

fl
Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

SE D&JJVA AGIJJAI
CPF: 535.884.11-04

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
0 1.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78(W3P10
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/ 4T. 39
Contratado: JOSE RONALDO DA SILVA, portador do RG n. 25003780 SSP/1T
CPF n. 032.497.084-61, residente AV. BRASIL, 329-E, QD 49, LT 1C, CIDADE NOVA CEP: 78.455-000 - LUCAS DO RIO VERDE/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover é apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciárjo por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciárjos decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem
vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem ei
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
e.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.
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DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABAL+DORE5
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no

CJPI çpWiÇ

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado JOSE
RONALDO DA SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome

CPF

JOSE RONALDO DA SILVA

032.497.084-61

Valor

Cheque

R$ 500,00 850266

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

JOSE fUi W)LD'OJIA SILVA

CPF: 032.497.084-61

r.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

ff

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01. 872.993/0001 . 54 sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/Mi', através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78(4
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/f1T.
4
Contratado: JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS, portador do RG n.
SSP/MTe do CPF n. 030.099.291-29, residente Av. Jurumirim, 187, Bosque da Saúde,
Cep 78.050-194, Cuiabá/MT.

_______

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n99504197, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços, compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 .A'.execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela
campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: Q Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 a . - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro O Contratado declara que, no momento, não esta afastado pelo
' recebe beneficio previdenciario por auxilio doença, por acidente de
INSS e não
trabalho ou auxilio desemprego
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA P -..0 presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

^k

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 10 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
402
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, pira iL
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

J1I ox
JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 030.099.291-29

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CIPJ sob o
01.872. g 93/0001.. 54 firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento d$ con
JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS, pela prestação de serviços por tempo determinado para
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
r25110/14

Nome

CPF

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS

030.099.291-29

Valor

Cheque

500,00 850390

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (390).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
030.099.291-29
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
1
Contratado: JUELITA DIAS DOS SANTOS, portador do RG n. 18350330 SSPIMT
e d,p05
CPF n2. 719.053.161-00, residente Avenida Ipiranga, 964, Goiabeiras, Cuiá, CEP:
78.020-030.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA l a - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

j
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Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT,
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

U)L U

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

JUELITA DIAS DOS SANTOS
CPF: 719.053.161-00

)

a

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS T RABALHADORES EM MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no C
I PJ sob o nI
4O
fr
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento dct
contrap
JUELITA DIAS DOS SANTOS, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
.

Data
5/10/14

Nome

-

JUELITA DIAS DOS SANTOS

CPF

719.053.161-00

Valor

Cheque

500,00 :8::.5039

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (391).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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1
1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/M1
a
Contratado: JULIANA DA ROCHA MORAIS, portador do RG n 2 . 1720195-0i 5 s
MT09
do CPF n. 015.684.951-88, residente Rua da Fé, 16, Jardim Glória II, VárzeaÇtrande,
CEP: 78.140-810.

S

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciárjos decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes desua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT,
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/Mi', 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

JULIANA DA ROCHA MORAIS
CPF: 015.684.951-88

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS T

RABALHADORES EI"]
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito noaNPJ sob o nJ2
41]4
0 1.872.993/000154, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento dj contd,
JULIANA DA ROCHA MORAIS, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

- Nome

CPF

25/10/14 J JULIANA DA ROCHA MORAIS

015.684.951-88

Valor

Cheque

500,00 J 850392

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (392).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

DA ROCHA MORAIS
015.684.951-88

• • Comp
•

•

018

Banco Agência

001 00II.
II

Pague por este
cheque a quantia de

V

Cl

9. :6
••

•

Conta.

35.290X
•
____ .

\\À.kkjy\JA.J.jvZy

• C2

•2
.

Sério

800 ..

N.o • C3
3
8032

•.

: Cheque

LQ.À./)

-

L

•

.

•

• • •

•.

•.

L

-

e centavos acima.'
OU à

2/dn

Amo
CUIA8A
MT
00.000.00010046.93
RUA SARAO MELGACO 3650
CENTRO-P.1 GERAL .
CONFECCAO: 1012014

.

.

UJ\

DIRE1ORO REGIONALbO PT/MT.
CNPj O1,872.993/OOO14 . •
CLIENTE 8ANCARO DESDE 08/2000 .

...

•••

-Ç5t;p de

:
. .
..

1.3

ii:i ::i '

sua ordem

. ..

.
.

. .
.

.

.

4 12

1

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o flQ•
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
ORfl
Contratado: JULIO CESAR SALLES, portador do RG n 2 . 6033214088 SSP RS do CP13
n. 769.569.468-15, residente Avenida Governador Pedro Pedrossian, 150 casa
Campo Velho, Cuiabá, CEP: 78.065-260.

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

lI

'

.

Parágrafo 1 - As partes poderão
scindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
re

CLÁUSULA 6 - O

scumprimento das obrigações decorrentes deste
trumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
de

ins

Parágrafo 1 O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua mprudência, negligência, imperícia ou dolo
do presente contrato.
414
1
CLÁUSULA 7 As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, ara c
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
i

Je

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/Mi', 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
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JUIÂU CESAR SALLES
CPF: 769.569.468-15

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES FM
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito noc?\JPJ sob
4cïi2/
O1. 872.993/0001 .. 54, firma no presente. RECIBO ELEITORAL, o pagamento do conatad9J.l
CESAR SALLES, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanh
eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

25/10/14

Nome

CPF

JULIO CESAR SAILES

769.569.468-15

Valor

Cheque

500,00 850393

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (393).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
0 1.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA$fIf
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.784
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/kT
4
Contratado: JULIO CEZAR RENZ, portador do RG n 2
.3653454 SSP/SC e do_CPF
068.910.579-73, residente Rua LM8 LT 29, QD 35, Residencial Marfini - CEP: 78.455000 - Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS),
ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdencjários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As p
s poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, des: qe notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O
r umprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisã ediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O
ratado é responsável pelos atos que importem em esão 4 1
terceiros decorrent.. - . sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo naxecuç
do presente contrat.
______
CLÁUSULA 7 - As
dirimirem eventuai5

tes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
stões resultantes deste contrato.

E, por estarem assir: ; -tas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de i
teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jur: :.s e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de o

o de 2014.

DIRETORIO R IONAL PT MT
WJLLLAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

JULIO CEZAR RENZ
CPF 068.910.579-73
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Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF
R

N° do CPF: 068.910.579-73
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Nome da Pessoa Física: JULIO CEZAR RENZ
Situação Cadastral: REGULAR
o

Digito Verificador: 00
Comprovante emitido às: 11:36:04: do dia 2411012014
(hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 238A.3D713.1361362FA
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria
da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www. receita. fazenda. g o v.
Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10/0612010.

24/10/2014

RECIBO DE PAGAMENT(

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO TS TRABAL+DORES1
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/Mi ícrito no CIPI

çnVH12

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pag

:to do contratado JULIO

pela prestação de serviços por tempo determin

ara fins de campanha

CEZAR RENZ,

eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome

CPF

068.910.579-73

JULIO CEZAR RENZ

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

JULIO CEZAR RENZ
CPF: 068.910.579-73

Valor

Cheue

R$ 500,00 850267
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.

I

M%OL:

Contratado: JULIO SERGIO BORGES DE FREITAS, portador do RG n. 8431 SS42f
GO e do CPF n2 . 535.957.341-49, residente Rua Alameda, n 2
5, CPA III, CEFj 78.058326, Cuiabá/MT.
1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS),
ao término da vigência
contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA 5 O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
Parágrafo 1 As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem eiq lesã
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo ne execuçã/
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

JULIO iERGIq BORGES DE FREITAS
CPF: 5.957.341-49

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALI400RE SI
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no C4PJ
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado iuèio
SERGIO BORGES DE FREITAS, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

-

25/10/2014 JULIO SERGIO BORGES DE FREITAS

CPF

Valor

Cheu

535.957.341-49 _R$850,00 850196

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Mi'.
ip o a
Contratado: JUNIALBERICO FRANCISCO RODRIGUES, portador do RG n
Q l 10782226
SSP MT e do CPF n. 207.027.521-34, residente Rua Interna, n 2 06, condot4nio
Vafe
do Sol, Novo Paraíso, Cuiabá, CEP: 78.055-717.
1
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
W CLÁUSULA V - A CONTRATADA prestará à
CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 1000,00 (UM MIL REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciárjos decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na
do presente contrato.
42
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá —MT, piLra n1x
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
•

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/Mi', 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

KItU4(ANCISCORDRIGUES
CPF: 207.027.521-34

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no qNPJ sob4o2.f
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento
corpjdb

4
JUNIALBERICO FRANCISCO RODRIGUES, pela prestação de serviços por tempo determinad
para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

25/10/14

Nome

CPF

JUNIALBERICO FRANCISCO RODRIGUES

207.027.521-34

Valor

Cheque

1000,00 850394

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1000,00 (394).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

À
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.7804
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/I'.

T

Contratado: JURAIDE MEREL ALVES DOS SANTOS, portador do RG n. 16975SSP/MT e do CPF n. 024.195.811-30, residente Rua Copaíba, 3101 S, Cerrado - CEP:
78.455-000 - Lucas Do Rio Verde/Mi'.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n g 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA Y - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciárjo por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Á4 Á

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem emlesãoa 431
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na CCUdu
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

JURAIDE MEREL ALVES DOS SANTOS
CPF 024.195.811-30
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24/10/2014

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABAL4DORE#
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CIJPI çnW44!_
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
JURAIDE MEREL ALVES DOS SANTOS, pela prestação de serviços por tempo determinado

para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome
JURAIDE MEREL ALVES DOS
SANTOS

CPF
024.195.811-30

Valor

Cheque

R$ 500,00

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

JURAIDE MEREL ALVES D S SANTOS
CPF: 024.195.811-30
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLLAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78 AA4
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá 44T.
435
Contratado: KAMILA DA SILVA GASPAR, portador do RG n 2 . 1979531-9 $P/MWzeic do CPF n. 025.197.031-05, residente Rua Ametista, 1348-N, QD 57, L 19
78.455-000 - Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
oserviços,
que
se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
a
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE
serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafó Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciário por auxilio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciáríos decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA P - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA & - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem
são a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo narecuçk6
do presente contrato.
MI
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

• 6.

KAMILA DA SILVGA PAR
CPF 025.197.0'1-O5
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-
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24/10/2014

RECIBO DE PAGAMENTO

1

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
438
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no 9NPJ sQ.q,1.Q
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
KAMILA DA SILVA GASPAR,

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome

CPF

KAMILA DA SILVA GASPAR

025.197.031-05

Valor

Cheque

R$ 500,00 850269

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 deÕutubro de 2014.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78Ç
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - CuiabáAMT.
4
iI
Contratado: KAMILA MAMEDE DE LIMA, portador do RG n. 1844272-2
do CPF n. 043.811.531-70, residente RUA JATOBÁ, 69, JD PRIMAVERA - CEP: 78.455000 - LUCAS DO RIO VERDE/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.

-

CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciári o por auxilio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

À2

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

0

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem eni lesãoa
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na cecuç4
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

OÇrLO& j
KAMILA MAMEDE DE LIMA
CPF 043.811.531-70
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24/10/2014

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABA

ÁDORES E

MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito noc

C

•2

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contrata
KAMILA MAMEDE DE LIMA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/1012014 KAMILA MAMEDE DE LIMA

043.811.531-70

Valor

Cheque

R$ 500,00 850280

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

KAMILA MAMEDE DE LIMA
CPF: 043.811.531-70
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: KATIA PEREIRA DOS SANTOS, portador do RG n 2 . 1310435-7/M
do CPF n2 . 003.350.731-74, residente Av. Jurumirim, 187, Bosque da Saúie II,
78.020-801, Cuiabá/MT.

mim

têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA Vi- A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (EDNILSON), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

*

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo naexecução
do presente contrato.
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CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, ara
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

•

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

,J9,
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C tA /
KATIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 003.350.731-74

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do conatado&l
c,s
PEREIRA DOS SANTOS, pela prestação de serviços por tempo determinado1 para rins d
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
Data
25/10/14

Nome

CPF

KATIA PEREIRA DOS SANTOS

003.350.731-74

Valor

Cheque

500,00 850395

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (395).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

KATIA PEREIRA DOS SANTOS
003.350.731-74
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78!1QL1
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - CuiabálMT.
449
Contratado: KATIA RAIMUNDO SILVA, portador do RG n. 1972099 SSP/P4e do
n. 030.508.083-06, residente Rua Diamante, 847-N, QD 28, LT 38, Luiz C. Tessele JR 1CEP: 78.455-000 - Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a piestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícitàque vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem ei4 ksâo a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na Necuç
do presente contrato.
1

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

uJCL Á-'^ -

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

Ç.Jr

:4

:fJify7.i.

0/

Página 1 de 1

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF
N° do CPF: 030.508083-06

451

Nome da Pessoa Física: KATIA RAIMUNDA DA SILVA
Situação Cadastral: REGULAR
Digito Verificador: 00
.
Comprovante emitido às: 11:51:30 do dia 2411012014 (hora.e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: D7F849F5.21B7.DIIA
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria
da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço wwwreceitafazendaqov.br
Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10/06/2010.

24/10/2014

(1

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALIIIADO
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no ctJpi
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contrat

f

KATIA RAIMUNDO SILVA,

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome

CPF

KATIA RAIMUNDO SILVA

030.508.083-06

Valor

Cheque

R$ 500,00 850281

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

KATIA RAIMUNDO SILVA
CPF: 030.508.083-06
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuia
Contratado: KATIA REGINA CHAMORRO, portador do RG n. 1079307
CPF n. 855.399.451-15, residente Av. Ulisses Pompeu de Campos, 68,
das Acácias, Centro, cep 78.110-601 - Várzea Grande.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPUBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxilio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Parágrafo V - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão a
terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execii
do presente contrato.

I1W
(n

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, )ara
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

45

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

IA REGINA CHAMOR
CPF: 855.399.451-15

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do co
REGINA CHAMORRO, pela prestação de serviços por tempo determinado
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25'10/14

Nome

CPF

KATIA REGINA CHAMORRO

855.399.451-15

Valor
1000,00

Cheque
850396

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1000,00 (396).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0
WILLIAN CESARSJJ1PAI5 Cuiabá/MT,trvésdepinrocuad
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78 -001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/Mi'.

jiJP

Contratado: KATIA REGINA MAGALHÃES VIEIRA, portador do RG n 2 . 09283110
SSP/MT e do CPF n 2 .615.497.201-63, CEP: 78.455-000 - Lucas Do Rio Verde/MT.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n g 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas
na forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado declara que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previdenciário por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

1t

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de

outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O d escumprimento das obrigações decorrentes deste i

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte preju
qualquer ônus.

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em1 lesão a

terceiros decorrentes de sua imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução
do presente contrato.

CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele

dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
em duas vias, de igual teor e forma, conjuntamente com duas testemunhas, para
produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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RECIBO DE PAGAMENTO

ltEtE;:

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABAL1ADORS LM
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no I NPJ sgoPJ
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratad/
KATIA REGINA MAGALHÃES VIEIRA, pela prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/10/2014 KATIA REGINA MAGALHÃES
VIEIRA

615.497.201-63

Valor

Cheque

R$ 500,00 850282

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.
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KATIA REGINA GAL}IAES VIEIRA
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Tribunal Superior Eleitoral

o

SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, procedi
ao encerramento doo 160, à fI.
Q^M , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
Eu,
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

