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TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do
?* de dezembro do ano de dois mil e quatorze,
procedi à abertura do An4 9jkà fl. Z.
Eu,
, da Coordenadoria de Registros Partidários,
Autuação e Distribuição - PADI, lavrei o presente termo.
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CONTRATOS MOBILIZAÇÃO/DILMA 2 Q TURNO
NOME

CPF

VALOR

CARGO

631.317.731-20

R$ 1.900,00

Mobilização

065.927.628-37

R$ 500,00

Mobilização

LAUDEMARA DE SANTANA

368.108.781-49

R$ 3.000,00

Mobilização

LAUZINHA DE SOUZA NEVES SILVA

031.240.781-52

R$ 500,00

Mobilização

LECINIA FLORENTINA DE ALMEIDA

012.247.141-56

R$ 500,00

Mobilização

LEDIANE APARECIDA AMORIM DA
SILVA

013.990.461-10

R$ 500,00

Mobilização

LENICE MARQUES DE OLIVEIRA

967.776.131-53

R$ 500,00

Mobilização

LEOCIR BELTER

781.714.581-49

R$ 500,00

Mobilização

LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE

811.633.636-34

R$ 2.000,00

Mobilização

LINERCIA APARECIDA MACHADO

007.246.161-60

R$ 500,00

Mobilização

LOIDE BELTER BELINI

429.253.981-20

R$ 500,00

Mobilização

LOURDES BROLHI

344.388.310-91

R$ 500,00

Mobilização

WURDES MARIA DE MORAES

405.256.351-49

R$ 500,00

Mobilização

LOURDES MARIA PEREIRA ZENI

016.157.511-06

R$ 500,00

Mobilização

LOURIVAL ALVES DE SOUZA

007.005.821-00

R$ 500,00

Mobilização

LUCIANA DE SOUZA LEÃO

701.438.461-91

R$ 1.000,00

Mobilização

LUCIANO ARRUDA DUARTE

014.062.931-99

R$ 2.000,00

Mobilização

LUCIANO DA SILVA MIRANDA

003.141.911-94

R$ 500,00

Mobilização

LUCILA
CILA DE MORAES E MAGALHÃES

948.768.861-72

R$ 500,00

Mobilização

LUCINETE DOS SANTOS VIEIRA

010.105.151-44

R$ 500,00

Mobilização

LUIS ENRIQUE PINHO MARTINS

019.050.691-11

R$ 1.000,00

Mobilização

LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUZA

378.301.041-15

R$ 300,00

Mobilização

LUIZA GOMES FEITOSA

841.346.151-00

R$ 300,00

Mobilização

KELIEN CRISTIANE DE SOUZA YHA
MAGALHAES
MBERTE MARTINS

AS YEGO PEREIRA ROCHA
Mobilização
LUK
054.272.911-30
R$ 1.000,00

Ab

LUZEMBERG DA SILVA SANTOS

060.976.764.09

R$ 500,00

Mobilização

MAIARA BORGES DOS SANTOS

038.363.501-22

R$ 500,00

Mobilização
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MAIDA APARECIDA NUNES DA SILVA

026.813.571-10

R$ 300,00

Mobilização

MANOEL LOURENCO DE ARAUJO

412.012.301-44

R$ 850,00

Mobilização

MARCELO MONTREZORO
BRAGA
- -- --

630.712.311-72

R$ 2.000,00
-

Mobilização

MARCIA REGINA DE OLIVEIRA
SOARES

841.754.941-20

R$ 300,00

Mobilização

MARCIA RODRIGUES

057.849.673-98

R$500,00

Mobilização

MARCIA VALERIA OLIVEIRA

549.877.501-63

R$ 300,00

MARCO ANTONIO VEIGA

395.033.999-04

R$ 800,00

MARIA ALICE DE ALMEIDA

007.941.161-40

R$ 500,00

MARIA ANTONIA FERNANDES DOS
SANTOS

719.138.072-15

R$ 500,00

MARIA APARECIDA DE SOUZA

415.965.101-10

R$ 500,00

MARIA AUXILIADORA DE SOUSA E
SILVA

570.979.091-53

R$ 500,00

MARIA GARCIA DE LARA

022.205.771-80

R$ 500,00

MARIA HELENA DA SILVA

603.885.601-34

R$ 500,00

MARIA MADALENA RIBEIRO
OLIVEIRA

009.952.161-00

R$ 300,00

MARIA PEREIRA DA SILVA

945.282.251-15

R$ 500,00

MARIA RITA CARNEIRO GUIMARÃES

402.375.163-49

R$ 500,00

- 274.393.641-04

R$ 500,00

161.912.181-68

R$ 500,00

MARILEUDE BULHAO

924.810.511-49

R$ 500,00

MARINA ANA BELINI

429.252.741-S3

R$ 500,00

MARLON RAFAEL PEREIRA ZENI

033.652.671-74

R$ 500,00

MARLY CAVALCANTE DE SOUZA
VICENTE

471.029.429-15

R$ 500,00

MAURO ALEX CARDOSO BRAGA

715.211.861-20

R$ 1.350,00

MICHELLY NOGA DA LUZ

029.553.121-50

R$ 2.000,00

NEIDE PEREIRA PINTO DA CRUZ

000.200.961-78

R$ 500,00

NELSON DA SILVA FRANÇA

649.981.931-04

R$ 2.000,00

NILCE XAVIER DE OLIVEIRA

839.053.911-04

R$ 500,00
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-ABREU
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07 DIAS
20/10-26/10
17 DIAS
10/10-26/10
17 DI AS
,.,.
ju/ju- ,.
07 O
20/10-,
14 D
,

11iUbLOI.LU

850347
850358
1

MIM

07 DIAS
20/10-26/10
14 DIAS
Mobilização
13110 A 26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10 A 26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10 A 26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10A 26/10
14 DIAS
Mobilização
13110 26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10 A 26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10A 26/10
07 DIAS
Mobilização
20/10-26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10 A 26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10 A 26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10 A 26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10A 26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10A 26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10 A 26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10A 26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10 A 26/10
14 DIAS
Mobilização
13/10 A 26/10
17 DIAS
Mobilização
10/10-26/10
14 DIAS
Mobilização
13110 A 26/10
17 DIAS
Mobilização
10/10-26110
14 DIAS
Mobilização
1 13/10 A 26/10
Mobilização

850200

850329
850431
850243
850244
850210
850211
850245
850246
850345
850247
850248
850212
850213
850249
850270
850271
850438
850307
850425
850272
850359
850273

1CON TMTO

DE PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETORIO
í1L
RE GIONAL PT MT,
01.872993/00015 L
inscrita
no
6
sediado na Rua
soi
o n.
j, Casa 7, bairro AraésCNPJ/Mp
Cuiabá/MT através de seu
Cep:

pre sidente e procurador
brasileiro natural de Santo Antonio
de Leverger/
WILLIAN CESAR
r
SAMPAIO
inscrito
esidente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário
- Cuiabá/MT
no CPF:
378.78000182
Contratado: KELLEN

CRISTIANE DE SOUZA
949801 SSP MT
Y}IA
Goulart, Rondo e do CPF n. 631.31773120 re MAGALJIES p ortador do RG n.
nópolis CEP: 78.7000
sidente Rua São Paulo,
798, Vila
têm entre si aj
o presente instrumento
s erviços, que seustado
rege pelas
articular de C
Cl áusulas e condiçõespseguintes:
ontrato de prestação de
CLÁUSULA1 - A CONTRATADA

assessoria e di

prestará à
vulgação de sua campanha eleitoralCONTRATANTE
para
serviços de apoio,
PREcontrato
SIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente
Eleitoral n 9504/97 art.
ca ndidato ou partido Político100,
a P que estabelece não haver vínculo é regido pela lei
restação de serviços em
empregatício com
Campanhas ele itorais.
CLÁUSULA 2 - A
Prestação de serviços
comp
serviço lícito que vise divulgar
reende
promover e apoiar
o ca a execução de todo e qualquer
ndidato na Eleição de 2014.
CLÁUSU LA 3 - A e
xecução
do
contrato
Grosso e o pr
abrangerá as c
estador de serviço deverá
pela coor
idades do Estado de Mato
ob edecer ao prévio
definido
desen volvidas
- eleitoral,
- inclusive planejamento
denação- da campanha
quanto as atividades
a serem
Parágrafo Único:

forma e nos prazosOd Contratado deverá prestar contas das atividades
efinidos pela coordenação da campanha
desenvolvidas na
CLÁ US ULA 4 - O
valor de R$ 1900 contratantepagará ao Cont
(um mil e novecentos
ratado pela prestação dos serviços o
reais), ao termino da
vigência contraal
Parágrafo Pri meiro: o
Contratado declara que, no
mo mento, não está
tINSS
rabalho
a fastado pelo
e não
de
OU recebe beneffcio previdenciário por auxílio doença, por acidente
auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo.

O Partido con tratante é
responsável Pelas
previd enciários dec
re tenções e pelos
orrentes do presente Contrato
CLÁUSULA5 - O
O utubro de 2014. Presente Contrato tem vigência da
d ata da as
sinatura até 26 de
recolhimentos fiscais e

A4,2
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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 instru41eø ZIP1OR
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad 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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

KELLEN CRISTIANE DE SOUZA YHA MAGALHAES

CPF 631.317.731-20

SJ%OR

RECIBO DE PAGAMENTO

8
cZ4P__j

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
KELLEN CRISTIANE DE SOUZA YHA MAGALHAES, pela prestação de serviços por tempo
determinado para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 KELIEN CRISTIANE DE SOUZA YHA
MAGALHAES

CPF
631.317.731-20

Valor

Cheque

R$ 1. 900,00 850197

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor- de R$ 1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS).

-

-

-

-

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

KELLEN CRISTIANE DE SOUZA YHA MAGALHAES
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.O05-10 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.01
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: LAMBERTE MARTINS, portador do RG n 2. 2001506-2 SSP MT e do CPF
n9. 065.927.628-37, residente Rua Tenente Lira, 291, Dom Aquino, Cuiabá, CEP:
78.015-650.
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 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 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.

L!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 instru4ORJLL
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, ,, sem 11
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

BERTE MAR
CPF: 065.927628-37

12
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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LAMBERTE MARTINS, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

25/10/14

CPF

Nome

065.927.628-37

LAMBERTE MARTINS

Valor

Cheque

500,00 850397

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (397).

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

9O

1
inscrita no CNPJ/MF sob o n .4
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005010 - 7
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.
-

Contratante: DIRETORIO REGIONAL PT MT,

Contratado: LAUDEMARA PEREIRA DE SANTANA, portador do RG n. 000654925
SSP/MS e do CPF n. 368.108.781-49, residente Rua das Seringueiras, 1054, Jardim
Botânico, Cep: 78.556-038 - 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 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$ 3.000,00 (TRÊS 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 S i!- 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 instrurjiento.
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, 3en
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

LAUDEMARA PEREIRA DE SANTANA
CPF n. 368.108.781-49

ORUL
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RECIBO DE PAGAMENTO
16
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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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado

LAUDEMARA PEREIRA DE SANTANA, pela prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

Data
24/10/2014

Nome
LAUDEMARA PEREIRA DE SANTANA

CPF
368.108.781-49

Valor
R$ 3.000,00

Cheque
850187

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS).

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

inscrita no CNPJ/MF sob jo n2. 18
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-l10 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
Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT,

Contratado: LAUZINHA DE SOUZA NEVES SILVA, portadora do RG n 2.19380062 SSP
MT e do CPI? n. 031.240.781-52, residente Rua RV 3, n 2 805, quadra 07, Jardim
Imperial, Lucas do Rio Verde/MT, CEP: 78.455-000.
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 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 compreendo 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 do 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 previdonciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro do 2014.

[ti

#

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.
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CLAUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrur lento,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qu qucr
ônus.
Parágrafo 12 - 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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

LAUZINI4A DE SOUZA NEVE'SILVA
CPF 031.240.781-52

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LAUZINHA DE SOUZA NEVES SILVA, 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 LAUZINILADE SOUZA NEVES

Valor

031.240.781-52

Cheque

R$ 500,00 850313

SILVA

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
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005
1810
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAlPAIO, 22
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.01)1
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: LECINIA FLORENTINA DE ALMEIDA, portador do RG n. 1647504-6
SSP MT e do CPF n. 012.247.141-56, residente Av. Brasil, n 2 1633, Ouro Fino,
Cuiaba/MT, CEP: 78.055-000..
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.
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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 instruR az•j
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad sem
qualquer ônus.
am
Parágrafo 12 - 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.

$11)

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

ID

•J)
ID
i)

1;)

ii)
1)
1)
Ii
ID
ID
ID
1)

i tÁR Ji&JAJAi9
LECINIA FLORNTINA DE ALMEIDA
CPF: 012.247.141-56

ÁJ741

RECIBO DE PAGAMENTO
24
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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LECINIA FLORENTINA DE ALMEIDA, 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

LECINIA FLORENTINA DE ALMEIDA

012.247.141-56

Valor

Cheque

500,00 850398

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (398).

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
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-10 - 26
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0t1-82?''
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: LEDIANE APARECIDA AMORIM DA SILVA, portador do RG n 2. 16951689 SSP/MT e do CPF n g . 013.990.461-10, residente Rua Gi, 47, Qd. 42, Residencial Nova
Canaa, CEP: 78.000-000, 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 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, promovere 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 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 em 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
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada sem 27
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

LEDIANE APA1*C A ORIM DA SILVA
CPF: 013.990.461-10

RECIBO DE PAGAMENTO
28
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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LEDIANE APARECIDA AMORIM DA SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado
para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

Data
25/10/14

É

Nome

CPF

LEDIANE APARECIDA AMORIM DA
SILVA

013.990.461-10

Valor

Cheque

500,00 850399

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (399).

r
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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 sobIiRa%
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.00510 30
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAJPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.01i-8!L
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: LENICE MARQUES DE OLIVEIRA, portador do RG n. 14584500 SSP MT
e do CPF n. 967.776.131-53, residente Avenida A, n 2 11, quadra 136, Parque Cuiabá,
Cuiabá, CEP: 78.095-000.
9

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 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.

da

-

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 instruop1JL
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad sem 31
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 79 - 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)L ^ ^^

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

L9J

LENICE MARQIJES DE OLIVEIRA
CPF: 967.776.131-53

RECIBO DE PAGAMENTO

E
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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LENICE MARQUES 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

Nome

CPF

LENICE MARQUES DE OLIVEIRA

967.776.131-53

Valor

Cheque

500,00 850360

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00(360).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

LENICE MARQUES DE OLIVEIRA
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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- lu 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: LEOCIR BELTER, portador do RG n. 0984293-4 SSP/MT e do CPF n.
781.714.581-49, residente AV. BAHIA, 0799-E, QD 94, 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 l a - 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 presta-dor 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 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.

34

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
as
antecedência.
N

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorréntes deste instru4ento
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 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

~Í
CPF 781.714.581-49
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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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LEOCIR BELTER, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha
eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

CPF

Nome

781.714.581-49

24/10/2014 LEOCJR BELTER

Valor

Cheque

R$ 500,00 850283

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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CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até2 de

outubro de20l4.

L

-

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final est4ulad7
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de 7
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 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,1/
DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

LINDONES

NDRADE

CPF 811.633.636-34

$9OR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

:

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT WIT, 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: LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE, portador do RG n. 5552811 SSP/MG

e do CPF n. 811.633.636-34, Rua Cascavel, 1117-S, Bairro 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 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.
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE,

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins

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

Nome

24/10/2014

LINDONESIA LUIZ DE ANDRADE

CPF

811.633.636-34

Valor

Cheque

R$ 2.000,00 850284

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 de 2014.
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:

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: LINERCIA APARECIDA MACHADO, portador do RG n. 15969150
SSP/MT e do CPF Q• 007.246.161-60, 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 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.

ó
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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 esti1f&ado 45
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 das dq4f
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 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

•

Pn/

LINERCIA APARECIDA MACHADO
CPF 007.246.161-60
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LINERCIA APARECIDA MACHADO,

pela prestação de serviços por tempo determinado para

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

24/10/2014

Nome

LINERCIA APARECIDA
MACHADO

CPF

007.246.161-60

Valor

Cheque

R$ 500,00 850285

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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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob to
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0054110 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: LOIDE BELTER BELINI, portador do RG n 2. 639858 SSP/MT e do CPF n.
429.253.981-20, residente Rua Santa Rosa, 0373, 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 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.

7
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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 4iasd
antecedência.
50
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrurento,
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 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

r3i

LOIDE BELTER BELINI
CPF 429.253.981-20
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LOIDE BELTER BELINI,

.

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

CPF

Nome

24/10/2014 LOIDE BELTER BELINI

429.253.981-20

Valor

Cheque

R$ 500,00 850286

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
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-l0 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA MPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0b-1---82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: LOURDES BROLHI, portador do RG n. 301451616-7 SSP RS e do CPF
n2 . 344.388.310-91, residente Rua Brasilia, 127, Areão, Cuiabá, CEP: 78.010-265.
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 lícitoque 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.
esenvoMdas 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.
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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 instrutoREiieJL

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad4 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 instrumen
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
DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN LESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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CPF: 344.388.310-91

RECIBO DE PAGAMENTO
aÃ.:

s

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES M
MATO GROSSO, sediado à Rua J, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LOURDES BROLHI, 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

LOURDES BROLHI

344.388.310-91

Valor

Cheque

500,00 850361

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (361).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
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Contratante: DIRETORIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob ono
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-_ 10 Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 3 78.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: LOURDES MARIA DE MORAES, portadora do RG n. 0505914-3 SSP/MT
e do CPF n 2 . 405.256.351-49, residente Rua Jp - XIV, QD 04, LT 04, 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 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.
CLAUSULA 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.
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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.
-

-

CLAUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrurtento'

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

,eii1'

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.

WLU k^--

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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CPF 405.256.351-49
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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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LOURDES MARIA DE MORAES,

.

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 LOURDES MARIA DE MORAES

405.256.351-49

Valor

Cheque

R$ 500,00 850287

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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CPF: 405.256.351-49

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
ULJ
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob Ho
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005- iu 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: LOURDES MARIA PEREIRA ZENI, portador do RG n 2.839302 SSP/MT e
do CPF n 2 .016.157.511-06, residente RUA BERGAMO, 3029, QD 2, LT 19, JD IMPERIAL
- 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 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.
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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 diaç 1antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrui .E lento
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 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

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 CNPJ sob o

n.2

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LOURDES MARIA PEREIRA ZENI, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins

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

Nome

24/10/2014 LOURDES, MARIA PEREIRA ZENI

CPF

016.157.511-06

Valor

Cheque

R$ 500,00 850288

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.

LOURDES MARIA PEREIRA ZENI
CPF: 016.157.511-06
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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: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.

Contratado: LUCILA DE MORAES E MAGALHÃES, portador do RG n. 00736333
SSP/MT e do CPF n. 948.768.861-72, residente Rua Fujii 11, s/n 2, QD 34, LT 41, Jaime
Seiti Fujii, 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:
CLÁUSULÀ 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.
e

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

L 68h/j'

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final
qFkl
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 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, 1-3 de outubro-de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

LUCILA DE MORAES E MAGALfiÃES
CPF 948.768.861-72
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LUCILA DE MORAES E MAGALHÃES,

pela prestação de serviços por tempo determinado para

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

Data

24/10/2014 LUCILA DE MORAES E

CPF
948.768.861-72

Valor

Cheque

R$ 500,00 850188

MAGALHÃES

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

Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2014.

LUCILA DE MORAES E MAAL ES
CPF: 948.768.861-72
o
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob ^^wfflã

01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005.810 72
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA?AIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.c01-8
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: LOURIVAL ALVES DE SOUZA, portador do RG n. 0308290-3 SSP MT e

do CPF n. 007.005.821-00, residente Rua 11, QD 57, n 9 3, Centro America, Cuiaba,
CEP: 78.053-000.
•

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 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 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.

da

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 instru4Miorwic*'4,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad sem
qualquer ônus.
1

1 OM A

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

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

"
4
^Ca'
^4%64
LOURIVAL ALVES DE S0ÜZ4'
CPF: 007.005.821-00

ii

da

RECIBO DE PAGAMENTO
SJFJO aEt;

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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LOURIVAL ALVES DE SOUZA, 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

LOLJRI VAI ALVES DE SOUZA

007.005.821-00

Valor

Cheque

500,00 850362

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (362).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

LOURIVAL ALVES DE SOUZA
007.005.821-00
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1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob i°"
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005 i 10 76
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAlPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0J1 O
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: LUCIANA DE SOUZA LEÃO, portador do RG n 2. 12778441 SSP MT e do
CPF n2 . 701.438.461-91, residente Rua Papa João XXIII, quadra 04, casa 10, Princesa
do Sol, Várzea Grande, 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$ 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 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 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 instrui
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad44 sem77
qualquer ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão /
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.

DIRETÓRIO— REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

LUCIANA DE SOUZA LEÃO
CPF 701.438.461-91

&OQQ
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LUCIANA DE SOUZA LEÃO, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 LUCIANA DE SOUZA LEÃO

CPF
701.438.461-91

Valor

Cheque

R$ 1000,00 850198

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1000,00 (UM MIL REAIS).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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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: LUCIANO ARRUDA DUARTE, brasileiro, solteiro, portador do RG n°
15151280 SSP/MT e do CPF n° 014.062.931-99, residente e domiciliado na Rua F2, n
53, Qd. 19, lote 18, bairro Bela Vista, Cuiabá/MT - CEP: 78.050-636.
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 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$ 2.000,00 (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 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.

q

4," .

-

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

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

81

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LUCIANO ARRUDA DUARTE, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 LUCIANO ARRUDA DUARTE

CPF
014.062.931-99

Valor

Cheque

R$ 2.000,00 850424

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).

o

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[
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005j10 -84
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAIIPAIO

brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378 . 780 . 0!018 ,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: LUCIANO DA SILVA MIRANDA, portador do RG n9. 14746557 SSP MT e

do CPF n2 . 003.141.911-94, residente Rua 47, n 2 16, quadra 17, CPA III, Setor 4,
Cuiabá, CEP: 78.058-452.
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.

k -^ +I

--

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 instruiffêW
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad sem 85
qualquer ônus.
t

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
DIRETÓRIO REGIONAL PT MT - WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
.
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RECIBO DE PAGAMENTO
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LUCIANO DA SILVA MIRANDA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome
LUCIANO DA SILVA MIRANDA

CPF
003.141.911-94

Valor

Cheque

500,00 850363

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (363).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT,

o
inscrita no CNPJ/MF sob Lon.88

01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005 -

Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 3 78.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: LUCINETE DOS SANTOS VIEIRA, portador do RG n. 237.760 SSP/RO e
do CPF n. 010.105.151-44, residente AV. MATO GROSSO, 2388-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 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 obedecér 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.

da

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
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instruiient
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, seifi
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

LUCINETE DOS SANTOS VIEIRA
CPF 010.105.151-44
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LUCINETE DOS SANTOS VIEIRA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/10/2014 LUCINETE DOS SANTOS VIEIRA

Valor

010.105.151-44

Cheque

R$ 500,00 850189

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.

í

i4rn%Té
LUCINETE
DOS ANTOS VIEIRA
CPF: 010.105.151-44
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1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sobI.EL
01.872.993/0001 .54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005Q10
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA!1PAIO
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780ÁI10l-íL;
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: LUIS ENRIQUE PINHO MARTINS, portador do RG n. 25406396 SSP MT
e do CPF n. 019.050.691-11, residente Travessa Nene, n 2 8, quadra 2, Altos da Boa
Vista, Várzea Grande, 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 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 (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 previdenciárjo por auxilio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e prevídenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

jPÁ

i

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do pràzo 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 instrujMORaÕ

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

o

0^C 1

Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesã 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.

Lot^ y^-

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

AAA;)LL
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LUIS ENRIQiE PINHO MARTINS

CPF 019.050.691-11

-

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 CNPJ sob o n.2
01.872.99310001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado LUIS
ENRIQUE PINHO MARTINS, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 LUIS ENRIQUE PINHO MARTINS

CPF
019.050.691-11

Valor

Cheque

R$ 1000,00 850199

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1000,00 (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
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-10 - 97
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1PAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0t)1 -R7.
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUZA, portador do RG n 2. 0547076-5
SSP/MT e do CPF n 2. 378.301.041-15, residente Rua G 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 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$ 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 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.

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.

-.
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CLAUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrurFent%'
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem qukjuei
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 79 - 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

LUIZ QÀRLOS MARQUES
CPF: 378.301.041-15

1L M1P8JO EL
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado LUIZ
CARLOS MARQUES DE SOUZA, 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

LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUZA

378.301.041-15

Valor
R$ 300,00

Cheque
850342

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.
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.00
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA
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/MT.

EIj,

Contratado: LUIZA GOMES FEITOSA, portador do RG n 2. 3881380 SSP/GO e do CPF
n. 841.346.151-00, residente RUA G N 2 350 J . Sena Marques 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 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$ 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.

Ii
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Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes de prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 ds d
antecedência.
1O2'
i
CLÁUSULA 6 - O clescumprimento das obrigações decorrentes deste instruriento,4I'
ensejará a rescisão imediata de presente contrato pela parte prejudicada, sem qukuer
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
de 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

LUILá GOMES FEITOSA
CPF: 841.346.151-00

á
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LUIZA GOMES FEITOSA, 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 LUIZA GOMES FEITOSA

841.346.151-00

Valor

Cheque

R$ 300,00 850324

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.
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1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-10 i05
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.01l1-87,(
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: LUKAS YEGO PEREIRA ROCHA, portador do RG n 2.24205001 SSP MT e
do CPF n 2. 054.272.911-30, residente Rua mil e cem, quadra 21, n 2 15, Jardim
Imperial, 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 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 (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.

Wfr7

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 instrut l3R aEL
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad ser 06
qualquer ônus.
Parágrafo 12 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão'(
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.

--

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

7)
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LUKAS YItO PÊREIRA ROCHA
CPF 054.272.911-30

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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LUKAS YEGO PEREIRA ROCHA,

n

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins

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

Nome

CPF

25/10/2014 LUKAS YEGO PEREIRA ROCHA

054.272.911-30

Valor

Cheque

R$ 1000,00 850357

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1000,00 (UM MIL REAIS).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
p op aE1tPLJ
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob io n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0054n0 -,
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: LUZEMBERG DA SILVA SANTOS, portador do RG n 2. 6709709 SDS/PE e
do CPF n 2 . 060.976.764.09, residente Rua Turquesa, 984, QD 28, LT 18, Conj Hab Luiz
Carlos Tess - 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 obedece rao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atfvidades 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 'p or 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 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
antecedência.
110
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrurfiento
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 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

LUZEMBERG DA SILVA SANTOS
CPF 060.976.764.09
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
LUZEMBERG DA SILVA SANTOS, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014

LUZEMBERG DA SILVA SANTOS

CPF
060.976.764.09

Valor
R$ 500,00

Cheque
850240

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.

LUZEMBERG DA SILVA SANTOS
CPF: 060.976.764.09
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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: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.

•

Contratado: MAIARA BORGES DOS SANTOS, portador do RG n 2. 28224817 SSP/MT
e do CPF n. 038.363.501-22, Rua Venturini, 33, QD 33, Bairro Venturini, 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 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 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

outubro de 2014.

1
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Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final esti4uladcia'

nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de Z
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 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. -
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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 TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado à Rua i, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MAIARA BORGES DOS SANTOS, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/10/2014 MA[ARA BORGES DOS SANTOS

038.363.501-22

Valor
R$ 500,00,

Cheque
850241

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.

DOS SANTOS
CPF: 038.363.501-22
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sobIREEiL1
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005f10 119
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAPIPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0J1 8
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.

,f'

• Contratado: MAIDA APARECIDA NUNES DA SILVA, portador do RG n 2. 4958335
SSP/GO e do CPF n. 026.813.571-10, residente Rua José Jorge de Almeida Qd. 24 Lt.
16 Setor João Rocha 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 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$ 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 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.

^t

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 dipsjle
Tam
antecedência.
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CLÁUSULA 6 - O clescumprimento das obrigações decorrentes deste instrurento,(

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

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT
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MAl IA APARECIDA NUNES DA SILVA
CPF: 026.813.571-10

AL

Li

RECIBO DE PAGAMENTO

r1iuuuuuuuu.uItW/'

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MAIDA APARECIDA NUNES DA SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado
para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 MAIDA APARECIDA NUNES DA SILVA

CPF
026.813.571-10

Valor

Cheque

R$ 300,00 850347

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

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sobi
01.872.99310001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0051O 123
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1PAIQ
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0b1-0
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, portador do RG n. 19141815 SSP
MT e do CPF n2 . 412.012.301-44, residente Rua Justino Claro, Qd. 16, Lt. 17, Santa
Maria, 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 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 cooidenãção 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 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.

A&

-

-

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
Parágrafo 1 0 - 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.
MW4 s~
124,'
CLAUSULA
6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instruentQ,,f
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicadl, cui,7
qualquer ônus.

I

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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

OOJØ2
MANOEL
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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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 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 MANOEL LOURENCO DE ARAUJO

412.012.301-44

Valor

Cheque

R$ 850,00 850358

A despesa acima foi realizada pelo DI'RETÓRIO 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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1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob %W~11MA
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005 8 1O
27
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1PAIQ,Ç
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.i01-0L,/
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT
1J

'

Contratado: MARCELO MONTREZORO BRAGA, portador do RG n. 0958905-8 SSP
MT e do CPF n2 . 630.712.311-72, residente Rua Cuiabá, quadra 12, casa 19, CPA II,
Cuiabá, CEP: 78.055-438.
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$ 2000 (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 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.

ÁL

Parágrafo

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.
12 -

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instri4it

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad se,28
qualquer ônus.
g4.

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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

AM

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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARCELO MONTREZORO BRAGA, pela prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 MARCELO MONTREZORO BRAGA

CPF
630.712.311-72

Valor

Cheque

R$ 2000,00 850200

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 2000,00 (DOI 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
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.00510
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAI1PAIÇÇ7
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.1ot82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: MARCIA REGINA DE OLIVEIRA SOARES, portador do RG n 2. 182155-8
SSP/MT e do CPF n2 . 841.754.941-20, residente Rua da Independencia, 1181 B:
Campinas 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 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 coordenaodacampaha 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 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.

li-

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, casca que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10
antecedência.
1
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CLÁUSULA 6 - O doscumprimento das obrigações decorrentes deste instrut4entomi'
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem quakuer ,/'
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 do 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 do outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

MARCIA REGINA tiE OLIVEIRA SOARES
CPF: 841.754.941-20

o

Ja

RECIBO DE PAGAMENTO
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA SOARES, 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 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA SOARES j 841.754.941-20

Valor
1

Cheque

R$ 300,00 1 850326

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.

(2
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA SOARES
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
wWIL SOR

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araes, 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: MARCIA RODRIGUES, portador do RG n2 . 039043592010-8 SSP/MA e do
CPF n. 057.849.673-98, residente RUA PEROLA, 484-E, 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 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 - Aexecução 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.

135,

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

nesta clausula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10
antecedência.

2/1
136'
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instruentoí'
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 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

'J\33l (
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CPF 057.849.673-98
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Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10106/2010.
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RECIBO DE PAGAMENTO
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MJ%RCIA RODRIGUES, 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 MARCIA RODRIGUES

057.849.673-98

Valor

Cheque

R$ 500,00 850242

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.

MARCIA R
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CPF: 057.849.673-98

ah

Comp
018
E

Bânco AgÓncI"$9DV
001
[Sul

agueporoste
hequea quantia. de

006/9
•.
Z

Cl
O
5

02 SrLe

Conta

2
5

3.290X
_____

¶ts
-

Q3

Oh

800
Iflfl1

-

O

--

:--

'-

.-

-

-

-ecentavosacjma
—-.-1_
-::
o

,-

de

CUIABA
MT
00000000/004693

CNPJ Dl
CUENTE aANcÁO

RUA ~0 NELGACO 3889

CENTROPJGERAL
.CONFECCAO: 1012014

•

g

1 4
SOE 0812000

-

s.

_••-_'_$,•

-

1

J

----

) ,•

13 9

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
01.872.99310001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.00510 140
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAF1PAIO,Q'
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0L01-02,7
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: MARCIA VALERIA OLIVEIRA, portador do RG n. 1214540-8 SSP/MT e
do CPF n. 549.877.501-63, residente Rua 15 de setembro B: Santo Antonio 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 apóio,
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 co6rdeaçãb 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 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.

I

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
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instruentc

141

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem quakuer{
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.

w

ÀJL

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

ft1A/;4 V4À4
MARCIA VALERIA OLIVEIRA
CPF 549.877.501-63

aà

-j:
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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARCIA VALERIA OLIVEIRA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2914 MARCIA VALERIA OLIVEIRA

CPF
549.877.501-63

Valor

Cheque

R$ 300,00 850329

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.
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MARCIA VALERIA OLIVEIRA
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1 CONTRATO 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: 78.0051O 144
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1PAIO,

brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.otil
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.

Contratado: MARCO ANTONIO VEIGA, portador do RG n. e do CPF n. 395.033.999-

04, residente Av. Des. Antoni Q . de Araujo, flQ• 1126, Cuiabá/MT, CEP: 78.015-790.
•

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$ 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 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 assin

outubro de 2014.
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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 instru€
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada N Sfl45
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 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.

e

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
.-P*esfdente PT MT

ARCO ANTONIO VEIGA
CPF: 395.033.999-04

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARCO ANTONIO VEIGA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 MARCO ANTONIO VEIGA

CPF

Valor

395.033.999-04

Cheque

R$ 800,00 850431

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.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
148,4"
Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-_10 -/
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: MARIA ALICE DE ALMEIDA, portadora do RG n. 1625062-1 SSP/MT e
do CPF n. 007.941.161-40, residente Rua Fujii-13, S/N, QD 38, LT 45, Jaime Seiti Fuj 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 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 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 59 - o presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

i4)U

4 ),_

Lt

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 d.ç d
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instru4e rito ,c,
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 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
WILLJAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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MARIAÚICE DE ALMéíDA
CPF 007.941.161-40
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARIA ALICE DE ALMEIDA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
24/10/2014

Nome

MARIA ALICE DE ALMEIDA

CPF
007.941.161-40

Valor
R$ 500,00

Cheque
850243

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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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob 1,00n"
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: MARIA ANTONIA FERNANDES DOS SANTOS, portador do RG n2.
4503985 SSP/PA e do CPF n. 719.138.072-15, residente RUA PINHEIRO, 150, JD
PRIMAVERA - 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 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 previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

L1L
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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
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrui ento
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem
qualquer ônus.

153
-

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.
SE, 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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MARIA ANTONIA FERNANDES DOS SANTOS
CPF 719.138.072-15
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24/10/2014

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARIA ANTONIA FERNANDES DOS SANTOS,

pela prestação de serviços por tempo

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

Data

24/10/2014

MARIA ANTONIA FERNANDES

CPF

719.138.072-15

Valor

Cheque

R$ 500,00 850244

DOS SANTOS

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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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005 10 158
Cuiabá MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1PAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0t1-0
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: MARIA APARECIDA DE SOUZA, portador do RG n. 575892 SSP MT e do
CPF n. 415.965.101-10, residente Rua F, Qd. 49, Lt. 08, Parque Dei Rei, CEP:78.150000, Várzea Grande/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 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 beneffcio 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.

Parágrafo 1 0 - 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 instrupfl O

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad set59f
qualquer ônus.
Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesão

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

MARIA APARECIDA DE SOUZA
CPF: 415.965.101-10

RECIBO DE PAGAMENTO
1í8
'

16O4'

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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARIA APARECIDA DE SOUZA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
/10/14

Nome

CPF

MARIA APARECIDA DE SOUZA

Valor

-

415.965.101 10

Cheque

500,00 850210

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partés, no valor de R$ 500,00 (210).

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
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-1O 162
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA MPAIO, #j
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0t1 0'
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT

41

Contratado: MARIA AUXILIADORA DE SOUSA E SILVA, portador do RG n 2. 07774630 ss MT e do CPF n. 570.979.091-53, residente Rua Professora Adalgisa de Barros,
00003, Qd. 03, Jardim Paula II, 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 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.

Ú.
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 instrui UOR a
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicadi, seii 63

qualquer ônus.

W.
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARIA AUXILIADORA DE SOUSA E SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado
para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

:
Data
25/10/14

Nome
MARIA AUXILIADORA DE SOUSA E
SILVA

CPF
570.979.091-53

Valor

Cheque

500,00 850211

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (211).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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• Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.c
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: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: MARIA GARCIA DE LARA, portadora do RG n 2 .1970656-1 SSP/MT e do
CPF n 2 . 022.205.771-80, residente Rua Angico, 1154, QD 08, LT 19, Serrado - 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 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
antecedência.
1
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CLÁUSULA & - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrunento,cef
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 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
WILLLAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

MARIA GARCIA DE LARA
CPF 022.205.771-80

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARIA GARCIA DE LARA, pela

prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 MARIA GARCIA DE LARA

CPF

022.205.771-80

Valor

Cheque

R$ 500,00 850245

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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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: MARIA HELENA DA SILVA, portador do RG n. 848878 SSP/MT e do
CPF n. 603.885.601-34, Av. dos Eucaliptos, 3654, QD 25, LT 09, Lot. Amazônia 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 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 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 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.
c4n
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CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até
outubro de 2014.
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Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estiiiln'
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de"
antecedência.
r

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 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

MARIA HELENA DA SILVA
CPF 603.885.601-34
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARIA HELENA 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
MARIA HELENA DA SILVA

CPF

603.885.601-34

Valor

Cheque

R$ 500,00 850246

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.

MARIA HELENA DA SILVA
CPF: 603.885.601-34
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-10 -17
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO'
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0Õi-8-" L"
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: MARIA MADALENA RIBEIRO OLIVEIRA, portador do RG n. 35629529055991 e do CPF n2 . 009.952.161-00, residente Rua deputado Roberto Cruz Qd. 11
Lt: 14 Centro 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 O 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 previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

Al

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
antecedência.

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrunjento,
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 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.
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DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLLAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT
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MARIA MADALENA RIBEIRO OLIVEIRA
CPF: 009.952.161-00
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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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARIA MADELENA RIBEIRO 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 MARIA MADELENA RIBEIRO OLIVEIRA

CPF
009.952.161-00

Valor

Cheque

R$ 300,00 850345

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.

MARIA MADELENA RIBEIRO OLIVEIRA
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
i
Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob b
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: MARIA PEREIRA DA SILVA, portadora do RG n. 14451913 SSP/MT e
do CPF n. 945.282.251-15, residente Av. Goiás, 3128-S - 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 20 - 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.
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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
antecedência.

i
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CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrun3ento,ci'
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 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

MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF 945.282.251-15
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARIA PEREIRA DA SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 MARIA PEREIRA DA SILVA

CPF
945.282.251-15

[1

Valor

Cheque

R$ 500,00 850247

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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MARIA PEREIRA DA SILVA
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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: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: MARIA RITA CARNEIRO GUIMARÃES, portador do RG n 2. 6321596
SSP/PA e do CPF n. 402.375.163-49, residente Av. Paraná, 1268-S, QD 77, LT P,
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 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 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 auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos

recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

18,49J

CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até
outubro de 2014.
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estiIuladd'
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias d
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 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

MARIA RITA CARNEIRO GUIMARÃES
CPF 402.375.163-49
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARIA RITA CARNEIRO GUIMARÃES, pela

.

prestação de serviços por tempo determinado

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

Nome

24/10/2014 MARIA RITA CARNEIRO

CPF

402.375.163-49

Valor

Cheque

R$ 500,00 850248

GUIMARÃES

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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MARIA RITA CARN1IR0 GUIMARÃES
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005*10.a88J7
Cuiabá/Mi', através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIOj4
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: MARIA RITA ORTEGA DE ARRUDA ABREU, portador do RG n.
03060500 SSP/MT e do CPF n. 274.393.641-04, residente Rua F, Qd. 16, Jardim Brasil,
CEP: 78.058-000, 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 REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n9 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 instru1e0I
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad4 sena. 8
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 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

MARIA RITA ORTEGA DE ARRUDA ABREU
CPF: 274.393.641-04

E d
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Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado à Rua i, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
gAl

MARIA RITA ORTEGA DE ARRUDA ABREU, 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

MARIA RITA ORTEGA DE ARRUDA
ABREU

274.393.641-04

Valor

Cheque

500,00 850212

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (212).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

MARIA RITA ORTEGA DE ARRUDA ABREU
274.393.641-04
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.O05-(lO a9'
Cúiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1 PAI O,'

brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT

Contratado: MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA, portador do RG n. 0256479-3
SSP MT e do CPF n. 161.912.181-68, residente Rua Cuiaba, n 2 18, Qd. 114, CPA II,
CEP: 78.055-438, 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 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.

0

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.

)

P/

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.
.
1! SUPfOR IL
.
CLAUSULAa 6- - O descumprimento das obrigaçoes
decorrentes deste
Instruo,
,y
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicadrft9»"
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SÓÚZA
CPF: 161.912.181-68

RECIBO DE PAGAMENTO
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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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA, pela prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
r25/10/14

Nome

CPF

MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA

161.912.181-68

Valor

Cheque

500,00 850213

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (213).

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,

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: MARILEUDE BULHAO, portador do RG n 2 . 12147907 SSP/MT e do CPF

n. 924.810.511-49, Rua Pinheiro, 27, Bairro Jardim das Primaveras, 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 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 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.

Q3Q(
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CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até
outubro de 2014.
F4
'

Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estijuladisr
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 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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MARILEUDE BULHAO
CPF 924.810.511-49
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24/10/2014

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARILEUDE BULHAO, pela

prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

CPF

Nome

24/10/2014 MARILEUDE BULHAO

924.810.511-49

Valor
R$ 500,00

Cheque
850249

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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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob lo
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: MARINA ANA BELINI, portador do RG n 2 . 0639761-1 SSP/MT e do CPF
n. 429.252.741-53, 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 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 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.

b

GÂÁ-^

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

'lckYwvo 'w 2OAA.
MARINA ANA BELINI
CPF 429.252.741-53
o
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MARINA ANA BELINI, pela

prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

Valor

CPF

24/10/2014 MARINA ANA BELINI

429.252.741-53

Cheque

R$ 500,00 850270

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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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o
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: MARLON RAFAEL PEREIRA ZENI, portador do RG n. 21587485
SSP/MT e do CPF n. 033.652.671-74, residente Rua Abata, QD 55, LT 05, Conj. Hab
Luiz Carlos Tesselle - 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 clausula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10
antecedência.

Á91
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CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instruienrofrJ
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 execução
do presente contrato.

ØS

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

MA LON RAFAEL PEREIRA ZENI
CPF 018.488.081-51
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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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
•

MARLON RAFAEL PEREIRA ZENI prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome

MARLON RAFAEL PEREIRA
ZENI

CPF

033.652.671-74

Valor

R$ 500,00

Cheque

850271

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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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-10 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: MARLY CAVALCANTE DE SOUZA VICENTE, portador do RG n. 80707
MTË/MT e do CPF n 2. 471.029.429-15, residente Rua 30, 27, Qd. 473, CPA III,
CEP:78.058-376, 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 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 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.

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 instru
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicadfr ser12j/
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO.
Presidente PT MT

MARLY CAVALCANTE DE SOUZA VICË.?TE
CPF: 471.029.429-15

'
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
MARLY CAVALCANTE DE SOUZA VICENTE prestação de serviços por tempo determinado para

0•

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

Nome

CPF

24/10/2014 MARLY CAVALCANTE DE .

471.029.429-15

Valor

Cheque

R$ 500,00 850438

SOUZA VICENTE

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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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-1O16
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.01-82;
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: MAURO ALEX CARDOSO BRAGA, portador do RG n 2. 13966715 SSP/MT
e do CPF n 2. 715.211.861-20, residente Estrada Rural, Zona Ribeiro, Cep: 78.600-000 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 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$ 1300,00 (HUM MIL TREZENTOS 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.
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes de prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 cis c17
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 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.

Lú'4 Lt
DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

MAURO ALE RD O BRAGA
CPF: 715.211.861-20

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 CNPJ sob o n.2

01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
MAURO ALEX CARDOSO BRAGA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 MAURO ALE CARDOSO BRAGA

CPF
715.211.861-20

Valor

Cheque

R$ 1.350,00 850307

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1.350,00 (HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

MAURO ALEXCADØSOBRAGA
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o nz
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: MICHELL y NOGA DA LUZ, brasileira, solteira, portadora do RG n°
18401139 SSP/MT e do CPF n° 029.553.121-50, residente e domiciliada na Rua Mano
Motta, N 2 89, bairro Centro, Várzea Grande/MT - CEP: 78.110-620.
têm entre si aj ustado 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$ 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 previdenciái-io 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.

EL

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

/L&
U)L
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 TRABALHADORES EM
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 do contratado
MICHELLY NOGA DA LUZ, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 MICHELLY NOGA DA LUZ

CPF
029.553.121-50

Valor

Cheque

R$ 2.000,00 850425

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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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob 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: NEIDE PEREIRA PINTO DA CRUZ, portadora do RG n. 1510237-8
SSP/MT e do CPF n. 000.200.961-78, residente Rua Erico Veríssimo, 4390-S, QD 53,
LT 28 - 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 flQ 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campánhas 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 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.

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
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrunjento,

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 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.

)!
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DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

NEIDE PEREIRA PINTO DA CRUZ
CPF 000.200.961-78
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
NEIDE PEREIRA PINTO 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 NEIDE PEREIRA PINTO

000.200.961-78

Valor

Cheque

R$ 500,00 850272

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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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob ___________
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: NELSON DA SILVA FRANÇA, portador do RG n. 1663409-7 SSP MT e cO
CPF n 2 . 649.981.931-04, residente RUA H, LOTE 8, QUADRA 39, PAQUE DEL REI,
VÁRZEA GRANDE, CEP: 78.145.210..
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 cO 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 (deis 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 auxilio desemprego.
Parágrafo Segunde: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previclenciários 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
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicadáps serQ2
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, 10 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT , MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

SONDAS! VAFRANÇA
CPF 649.981.931-04

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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
NELSON DA SILVA FRANÇA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 NELSON DA SILVA FRANÇA

CPF
649.981.931-04

Valor

Cheque

R$ 2.000,00 850359

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, 25 de Outubro 2014.
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o
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: NILCE XAVIER DE OLIVEIRA, portador do RG n 2 . 792058 SSP/MT e do
CPF n. 839.053.911-04, residente Rua Laura L. SUL, 1236-S, 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 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 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.

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
antecedência.
r 232
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrunt
fl
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 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.

W1,

Uk

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

NILCE XAVIER DE OLIVEIRA
CPF 018.488.081-51
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
NILCE XAVIER DE OLIVEIRA prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/10/2014 NILCE XAVIER DE OLIVEIRA

839.053.911-04

Valor

Cheque

R$ 500,00 850273

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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NILCE XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 839.053.911-04
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CONTRATOS MOBILIZAÇÃO/DILMA 2 9 TURNO
CPF

VALOR

CARGO

ODETE FEREIRA GONÇALVES

447.692.961-34

R$ 500,00

Mobilização

ODIL RODRIGUES DE AMORIM

109.084.201-53

R$ 800,00

Mobilização

ODINEI LUIS CORREA DE ABREU

841.450.991-68

R$ 3.900,00

Mobilização

OSMARIO SANTOS DE SOUZA

610.240.312-68

R$ 500,00

Mobilização

PAMMELLA ROBERTA DOS SANTOS
SILVA

029.350.631-04

R$ 500,00

Mobilização

PATRICIA DE MORAES NUNES

048.559.921-00

R$ 500,00

Mobilização

PAULO DE ALMEIDA CANIÇA

048.764.091-88

R$ 500,00

Mobilização

PAULO PEREIRA MAIA

309.071.361-68

R$ 850,00

Mobilização

PHAMELA MARIA MAGALHÃES
SANTANA

064.422.981-08

R$ 500,00

Mobilização

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA

040.864.821-00

R$ 500,00

Mobilização

RAIMUNDO NONATO MENDONÇA
DE SOUSA

944.148.153-04

R$ 500,00

Mobilização

RAYZA MACHADO RAMOS

031.839.661-07

R$ 1.000,00

Mobilização

REGINA MARIA THOMAZ

051.127.331-28

R$ 800,00

Mobilização

ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

655.193.533-87

R$ 500,00

Mobilização

RODRIGO ALVES PEREIRA

051.240.921-81

R$ 500,00

Mobilização

RODRIGO DAPHANIS NERY BENEDII(

005.255.181-42

R$ 500,00

Mobilização

RONALDO BATISTA DA SILVA

630.357.581-15

R$ 1.500,00

Mobilização

ROSA GONÇALINA DE CAMPOS E
SILVA

453.137.921-72

R$ 500,00

Mobilização

ROSALETE GELLER RENZ

762.911.039-15

R$ 500,00

Mobilização

ROSANGELA MARIA DE SOUZA

569.736.591-87

R$ 500,00

Mobilização

ROSARIA FERRI

027.740.659-50.

R$ 500,00

Mobilização

ROSELI ALVES DE LIMA

018.488.081-51

R$ 500,00

Mobilização

ROSEMAR DE CASTRO MARIANO
PEREIRA

828.273.979-00

R$ 500,00

Mobilização

ROSILENE FERNANDES DE OLIVEIRA

035.739.591-30

R$ 500,00

Mobilização

ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA
ROCHA

889.309.631-53

R$ 500,00

Mobilização

SANDRA MARIA LUCIO

946.953.851-04

R$ 500,00

Mobilização
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850279
850203
850309
850290
850291
850370
850314
850372
850292
850373
850293
850294
850295
850296
850297
850374

SATURNINO MAGNO MOREIRA DA
SILVA

426.544.161-00

R$ 500,00

SEBASTIÃO LUIZ ROCHA

103.381.011-87

R$ 300,00

SHARLES AGUIAR MENEZES

046.047.591-62

R$ 500,00

SHEILA MARIA DO NASCIMENTO
ROCHA
SILMARA APARECIDA DE SOUZA
CARVALHO

517.333.313-87

R$ 850,00

049.912.121-03

R$ 500,00

SILVANA ALBUQUERQUE SANTOS

027.499.361-95

R$ 850,00

SILVINO DE OLIVEIRA MORAES
CAMPOS

230.018.441-91

R$ 500,00

SIMONE MARIA DA ROCHA SANTOS

743.735.603-15

R$ 850,00

SIMONE MARIA DOS SANTOS
MACEDO

884.481.001-82

R$ 500,00

SIRENE OSCARINA DA SILVA

957.411.351-53

R$ 500,00

SOLANGE FERREIRA MATTOSO DA
SILVA

658.462.734-91

R$ 500,00

SU SY SILVA DOS ANJOS

038.901.861-90

R$ 300,00

TAINA VALESKA BUL HAO FERREIRA

048.229.501-58

R$ 500,00

TALITA FRANCIELE VIANA DE
MORAES

035.602.371-06

R$ 500,00

THAINARA BULHÕES FERREIRA

049.814.701-00

R$ 500,00

THIENE RODRIGUES GOUVEIA

040.021.221-82

R$ 600,00

VALDINEY BISPO DE GUSM AO

744.808.391-00

R$ 500,00

VANDELICE DANTAS DA SILVA

027.481.831-00

R$ 500,00

VICENTE JUNIOR MAGALHAES

345.598.841-53

R$ 5.500,00

WEDRIA DE FATIMA CARVALHO
CORREA

596.201.531-20

R$ 850,00

WEIDSON MENDONÇA CARDOSO

602.180.113-00

R$ 500,00

WENDER LUCAS CARVALHO DOS
SANTOS

047.537.051-10

R$ 1.000,00

WILLIAN PEREIRA

055.915.401-12

R$ 500,00

WILSON PEREIRA PADILHA FILHO

241.122.081-20

R$ 500,00

ZILMA ALVES PEREIRA

693.825.499-00

R$ 500,00
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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: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.

Contratado: ODETE FERREIRA GONÇALVES, portador do RG n 2. 425529 SSP/MT e
do CPF n 2 . 447.692.961-34, Rua Cachoeirinha, 929-S, QD 51, LT 03, Bairro 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 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 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 previdenciários decorrentes do presente contrato.

tJ\Q
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CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até
outubro de 2014.
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estip»1liidn
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 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

ODETE FERREIRA GO1ÇALVE
CPF 447.692.961-34
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Comprovante de Situação Cadastral no CPF
N° do CPF: 447.692.961..34
Nome da Pessoa Física: ODETE FERREIRA GONCALVES
Situação Cadastral: REGULAR
Digito Verificador: 00
Comprovante emitido às: 14:22:22 do dia 2411012014 (hora e data de Brasília)
Código de controle do comprovante: D32F.AD20.06E010F6
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria
da Receita Federal do Brasil na Internet no endereço www. receita. fazenda. govbr.
Aprovado pela IN/RFB n o 1.042, de 10/06/2010.
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RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado à Rua i, 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 do contratado pela
ODETE FEREIRA GONÇALVES prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 ODETE FEREIRA GONÇALVES

CPF
447.692.961-34

Valor

Cheque

R$ 500,00 850274

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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ODETE FEREIRA GONÇÁLVES
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob 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: ODIL RODRIGUES DE AMORIM, portador do RG n 2. 259967 SSP MT e do
CPF n 2 . 109.084.201-53, residente Avenida Brasi n 2 11, quadra 53 A, Morada da Serra,
Cuiabá, CEP: 78.058-000.
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 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 beneficio previdenciário por auxilio doença, por acidente do 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.
SEOR EJLL2
CLAUSULA 6 - O descumprimento das obrigaçõe
s
deste nstrulrento,
i
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada sen2 45
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.

UJLC/'u

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

ODIL RODRIGUE E AMORIM
CPF: 109.084.201-53

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo pesente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
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 do contratado ODIL
RODRIGUES DE AMORIM,

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

25/10/2014

Nome
ODIL RODRIGUES DE AMORIM

CPF

109.084.201-53

Valor

Cheque

R$ 800,00 850217

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, 25 de Outub
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1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sobI1.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.O0510 Z4 8
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA!1PAIO
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.J01-0
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: ODINEI LUIS CORREA DE ABREU, portador do RG n9. 2283738 CTPS MT
e do CPF n. 841.450.991-68, residente Avenida Brasil, Joaquim 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 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$ 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 beneficio 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 instrif
;O aUcL
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad se214g
qualquer ônus.
1

Parágrafo
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.
12 -

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

ODINEI LUIS CORREA DE ABREU
CPF 841.450.991-68

RECIBO DE PAGAMENTO
4k1

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 CNPJ sob o n.
Q1.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
ODINEI LUIS CORREA DE ABREU, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 ODINEI LUIS CORREA DE ABREU

CPF
841.450.991-68

Valor

Cheque

R$ 3.900,00 850201

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.

ODINEI LUIS CORREA DE ABREU
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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: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.

Contratado: OSMARIO SANTOS DE SOUZA, portador do RG n. 604287SSP/RO e do

CPF n. 610.240.312-68, residente Rua Rui Barbosa, s/n, QD 45, 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 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.
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CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até
outubro de 2014.
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipi1d
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 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.
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DIRET6Rí«REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

OSMARIO SANTOS DE SOUZA
CPF 610.240.312-68
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
OSMARIO SANTOS DE SOUZA prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 OSMARIO SANTOS DE SOUZA

CPF
610.240.312-68

Valor

Cheque

R$ 500,00 850275

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.

OSMÂRIO SANTOS DE SOUZA
CPF: 610.240.312-68
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1 CONTRATO DE PRESTiíO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGION
.T MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.00S-&10 257
Cuiabá/MT, através de seu preside-- e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio u
rerger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82'
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa i 'rirro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: PAMMELLA ROBERTÁ 1 OPS SANTOS SILVA, portador do RG n.
2618059-6 SSP MT e do CPF n. 02''.350.631-04, residente Avenida Ipiranga, 964,
Goiabeiras, Cuiabá, CEP: 78.020-030.
têm entre si ajustado o presente insi mento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

W

CLAUSULA 1 - A CONTRATADA pstará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campa' :Jeitoral 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 t : elece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a presta
e serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promo
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 de obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleiL. ..I, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado dever
star contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela cooração da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagara a Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 500,00 (QUINHENTOS RE.: , ao término da vigência contratual.
Parágrafo Primeiro: O Contratado decira que, no momento, não está afastado pelo
INSS e não recebe beneficio previd . rio por auxílio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contrnte é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciário
correntes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato
outubro de 2014.

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-a - O descumprimento das obrigações decorrentes deste nstrupiento,
i

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad4 ser
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 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.
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DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO

Presidente PT MT

PAMMELLA ROBERTA DOS SANTOS SILVA

CPF: 029.350.631-04
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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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
.

PAMMELLA ROBERTA DOS SANTOS SILVA, pela prestação de serviços por tempo
determinado para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

25/10/2014 PAMMELLA ROBERTA DOS
SANTOS SILVA

029.350.631-04

Valor

1 Cheque

R$ 500,00 1850218

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, 25 de Outubro 2014.

PAMMELLA ROBERTA DOS SANTOS SILVA
029.350.631.04

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
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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: PATRICIA DE MORAES NUNES, portador do RG n 2. 2007621-5 SSPMT e
do CPF n. 048.559.921-00, residente Rua Carazinho, Menino De Deus - 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 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.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
aaiii1
262
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.
Contratado: PATRICIA DE MORAES NUNES, portador do RG n 2 . 2007621-5 SSPMT e
do CPF n. 048.559.921-00, residente Rua Carazinho, Menino De Deus - 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 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.
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Parágrafo 10 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado

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

263
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instru4ento

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, senV
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.

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 TRABALHADORES EM
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 do contratado pela
PATRICIA DE MORAES NUNES prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 PATRICIA DE MORAES

CPF
048.559.921-00

NUNES

Valor

Cheque

R$ 500,00 850276

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.

PATRICIA DE MORAES NUNES
CPF: 048.559.921-00
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.00510 267
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAPIIPAIO
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.O'Ol-B
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT
Contratado: PAULO DE ALMEIDA CANIÇA, portador do RG n. 2471933-1 SSP/MT e
do CPF n 2 . 048.764.091-88, residente Rua 16, 12, Residencial Jardim Guanabara,
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 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 beneffcio 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 551 - o presente Contrato tem vigência
data ds ma
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 instrujt
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicadá N ser 68
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

-

PAULO DE ALMEIDA CANIÇA
CPF: 048.764.091-88

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 CNPJ sob o n.LI
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
PAULO DE ALMEIDA CANICA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

25/10/2014 PAULO DE ALMEIDA CANICA

048.764.091-88

Valor

Cheque

R$ 500,00 850219

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

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

PAULO DE ALMEIDA CANIÇA
048.764.091-88
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1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0O5-10 . 71
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0,1-82;
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: PAULO PEREIRA MAIA, portador do RG n 2. 12250490 SSP MT e do CPF
n. 309.071.361-68, residente Rua Amazonas, Novo Mato Grosso, CEP 78.058-000,
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 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 (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 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.

J)

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.
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CLAUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrurentQ
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicadd, seiy'
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.

Lu,

& ^'-

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
• WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

CI

04r i -1wwí l I-2
PAULO PEREIRA MAIA

CPF 309.071.361-68

o

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
PAULO PEREIRA MAIA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

.

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 PAULO PEREIRA MAIA

CPF
309.071.361-68

Valor

Cheque

R$ 850,00 850202

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.

PAULO PEREIRA MAIA
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o
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: PHAMELA MARIA MAGALHÃES SANTANA, portador do RG n2.
22329366 SSP/MT e do CPI? n2 . 064.422.981-08, 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 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
outubro de 2014.
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Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estiulado
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 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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PHAMELA MARIA MAGALHÃES SANTANA
CPF 064.422.981-08
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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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
PHAMELA MARIA MAGALHÃES SANTANA prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/10/2014 PRAMELA MARIA
MAGALHÃES SANTANA

064.422.981-08

Valor

Cheque

R$ 500,00 850277

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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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
nw
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: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, portador do RG n 2. 1834186-1 SSP/MT
e do CPF n. 040.864.821-00, residente RUA SANTA TEREZA, - 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 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 - Opresente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

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
antecedência.
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CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instru4entok

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 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

RAF44L SANTOS DE OLIVEIRA
CPF 040.864.821-00
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA prestação de serviços por tempo determinado para fins de

.

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/10/2014 RAFAEL SANTOS DE

040.864.821-00

Valor

Cheque

R$ 500,00 850278

OLIVEIRA

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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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-JiU 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: RAIMUNDO NONATO MENDONÇA DE SOUSA, portador do CPF n.
944.148.153-04, residente QD 22, LT 01, Jaime Fujji 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 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 beneficio 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.
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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 doüÃi
antecedência.
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CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrun1ento,
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 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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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
RAIMUNDO NONATO MENDONÇA DE SOUSA prestação de serviços por tempo determinado
para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 RAIMUNDO NONATO

CPF
944.148.153-04

MENDONÇA DE SOUSA

Valor

Cheque

R$ 500,00 850279

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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RAIMUNDO NONATO MENDONÇA DE SOUSA
CPF: 944.148.153-04
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1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sobf1O1WL
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0O5
FQ 10 290
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAF$1PAIO
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.€O1-0
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: RAYZA MACHADO RAMOS, portador do RG n2 .194006916 SSP MT e do
CPF n. 031.839.661-07, residente Rua 78, quadra 102, n 45, 3 2 etapa, CPA IV, Cuiabá,
CEP: 78.058-210.
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA 1 - A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de apoio,
assessoria e divulgação de sua campanha eleitoral para PRESIDENTE DA REPÚBLICA Eleição de 2014, e declara que está ciente que o presente contrato é regido pela lei
Eleitoral n 2 9504/97, art. 100, que estabelece não haver vínculo empregatício com
candidato ou partido político a prestação de serviços em campanhas eleitorais.
CLÁUSULA 2 - A prestação de serviços compreende a execução de todo e qualquer
serviço lícito que vise divulgar, promover e apoiar o candidato na Eleição de 2014.
CLÁUSULA 3 - A execução do contrato abrangerá as cidades do Estado de Mato
Grosso, e o prestador de serviço deverá obedecer ao prévio planejamento definido
pela coordenação da campanha eleitoral, inclusive quanto as atividades a serem
desenvolvidas.
Parágrafo Único: O Contratado deverá prestar contas das atividades desenvolvidas na
forma e nos prazos definidos pela coordenação da campanha.
CLÁUSULA 4 - O contratante pagará ao Contratado pela prestação dos serviços o
valor de R$ 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 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.
UÁJ

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

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad ser 91
qualquer ônus.
t

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

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

AC '4^íó

RAMOS

CPF 031.839.661-07

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado à Rua i, Casa 07, Bairro Araés - Cuiabá/MT, inscrito no CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
RAYZA MACHADO RAMOS, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

o

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 RAYZA MACHADO RAMOS

CPF
031.839.661-07

Valor

Cheque

R$ 1.000,00 850203,

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1.000,00 (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
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA
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/MT.

CPAI

Contratado: REGINA MARIA THOMAZ, portador do RG n. 25227661 SSP/MT e do
CPF n2. 051.127.331-28, residente Rua Hermano Ribeiro,497 Centro, 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 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 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

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes de prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10
antecedência.
1

295'
CLÁUSULA 6 - O clescumprimento das obrigações decorrentes deste instru4ientc!'
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, sem quakuer/
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
PRESIDENTE PT MT

fri

ü
RENA MARIA THOMAZ
CPF: 051.127.331-28
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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 CNPJ sob o n.11
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
REGIANA MARIA THOMAZ, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de

.

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 REGIANA MARIA THOMAZ

CPF
051.127.331-28

Valor

Cheque

R$ 800,00 850309

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.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
F

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o
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: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, portador do RG n 2. 284.6291-5
SSP/MT e do CPF n 2 . 655.193.533-87, residente Rua Castro Alves, 2490-S, 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 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 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 previdenciários decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

298

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
antecedência.
1
jF4

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instruriento
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 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 RE ONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

0bQ
ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
CPF 655.193.533-87
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS prestação de serviços por tempo determinado para fins de
.

campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 ROBERTO PEREIRA DOS

CPF
655.193.533-87

SANTOS

Valor

Cheque

R$ 500,00 850290

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.

ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 655.193.533-87
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
•
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob 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: RODRIGO ALVES PEREIRA, portador do RG n. 1868399-1 SSP/MT e do
CPF n. 051.240.921-81, residente AV. BRASIL, 458-E, 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:
CLAUSULA 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 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.
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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
antecedência.
1
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CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumjento, uíi'
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 execução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7 - As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá -MT, para nele
dirimirem eventuais questões resultantes deste contrato.
SE, 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
WILLLAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

RdI)RIGO ALVES PEREIRA
CPF 051.240.921-81

Lomprovante de Inscrição no CPF

Página 1 de 1

e

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF
N° do CPF: 051.240.921-81
Nome da Pessoa Física: RODRIGO ALVES PEREIRA
Situação Cadastral: REGULAR
Digito Verificador: 00
Comprovante emitido às: 12:09:26 do dia 2411012014 (hora e data de Brasília)
Código de controle do comprovante: C4CI.AC52.8DFD.C95E
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria
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Aprovado pela IN/RFB n° 1.042, de 10/0612010.

24/10/2014

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
RODRIGO ALVES PEREIRA prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 RODRIGO ALVES PEREIRA

CPF

051.240.921-81

Valor

Cheque

R$ 500,00 850291

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.
fé
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob°
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0O510 308
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1IPAIO
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.ÕJ1-8
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: RODRIGO DAPHANIS NERY BENEDIK, portador do RG n2 . 14581361
SSP MT e do CPF n. 005.255.181-42, residente Av. Ulisses Pompeu de Campos, Apt.
68, Residencial Acacias, Figueirinha, CEP: 78.150-000, 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:
CLAUSULA 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 .2i1 - 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.

e

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

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 instru1i'
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad sena
qualquer ônus.

Z--

Parágrafo 1 - O Contratado é responsável pelos atos que importem em lesãci"'
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.
o

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

RODRIGO13ÂPHk1íS NERY BENEDIK
CPF: 005.255.181-42

RECIBO DE PAGAMENTO
310
Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORE^ EM
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 do contratado
RODRIGO DAPHANIS NERY BENEDIK, 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

RODRIGO DAPHANIS NERY BENEDIK

005.255.181-42

Valor

Cheque

500,00 850370

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (370).

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
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005- 10
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA PAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: RONALDO BATISTA DA SILVA, portador do RG n 2 .1002568 SSP MT e do
CPF n. 630.357.581-15, residente Rua Curitiba, 272, Jardim Kenia, CEP: 78.700-00,
Rondonopolis/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$ 1500 (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.
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 instrui ento13

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 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.

ujLQ U

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

2..

RONALDO BATISTA DA SILVA

CPF 630.357.581-15

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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
RONALDO BATISTA 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

RONALDO BATISTA DA SILVA

63.357.581-15

Valor

Cheque

R$ 1.500,00 850314

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

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

RONALDO BATISTA DA SILVA
630.357.581-15
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob 'o nwz,
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-M -/
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: ROSA GONÇALINA DE CAMPOS E SILVA, portador do RG n 2. 0585278-1
SSP/MTe do CPF n. 453.137.921-72, residente Rua Padre Ferro, Qd. 47, Lt. 24,
Maringa 1, CEP: 78.120-580, Varzea 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 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 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.

aEc7

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 instrui ffffl 1~
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad4 sen3 17
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.

u), k k

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

ROSA GONÇALINA DE CAMPOS E SILVA
CPF: 453.137.921-72'

e

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado ROSA
GONÇALINA DE CAMPOS E SILVA, 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

ROSA GONÇALINA DE CAMPOS E SILVA

453.137.921-72

Valor

Cheque

500,00 850372

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (372).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

ROSA GONÇALINA DE CAMPOS E SILVA
453.137.921-72
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

•

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob à n.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-Eiu -/
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: ROSALETE GELLER RENZ, portador do RG n 2.2755527 SSP/SC e do CPF
n. 762.911.039-15, residente Rua LM8 LT 29, QD 35, Residencial Marfini - 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.

320

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
1
antecedência.

dp

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 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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ROSALETE bàLER RENZ

CPF 762.911.039-15
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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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
ROSALETE GELLER RENZ prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha
eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

24/10/2014 ROSALETE GELLERRENZ

762.911.039-15

Valor

Cheque

R$ 500,00 850292

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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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0051O 325
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAJ'jIPAIO
-brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: ROSANGELA MARIA DE SOUZA, portador do RG n. 0648843-9 SSP MT
e do CPF n. 569.736.591-87, residente Avenida Brasil, 1100, Jardim Independencia,
Cuiabá, CEP: 78.030-304.
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 serviçô 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.

OL/q

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.
o

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad sei26
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

çf1:.,

/41/(,U5U
ROSANGILA MARIA DE SOUZA
CPF: 569.736.591-87

RECIBO DE PAGAMENTO
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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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
ROSANGELA MARIA DE SOUZA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome
ROSANGELA MARIA DE SOUZA

CPF
569.736.591-87

Valor

Cheque

500,00 850373

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (373).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sobon
L
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: ROSARIA FERRI, portador do RG n. 123239833 SSP/SC e do CPF n.
027.740.659-50, residente Rua Itapejara Do Oeste, 1630-E, Pinheiro - 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 enos 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 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
s~
a ntecedência.
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CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrur4ento
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 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

ROSARIA FERRI
CPF 027.740.659-50
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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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
ROSARIA FERRI prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha eleitoral
à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome

CPF

ROSARIA FERIU

027.740.659-50

Valor

Cheque

R$ 500,00 850293

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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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob ío n
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-10 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: ROSELI ALVES DE LIMA, portador do RG n. 1758949-5 SSP/MT e do
CPF n. 018.488.081-51, residente Rua Campo Verde, 3061-S, Jardim Imperial - 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 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.

334

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estiJflarn
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 (l ias de
antecedência.
r
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 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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ROSELI ALVES DE LIMA
CPF 018.488.081-51
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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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
ROSELI ALVES DE LIMA prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha
eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
24/10/2014

Nome

CPF

ROSELI ALVES DE LIMA

018.488.081-51

Valor

Cheque

R$ 500,00 850294

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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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT Ml', 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.
Contratado: ROSEMAR DE CASTRO MARIANO PEREIRA, portador do RG n.
28735706 SSP/MT e do CPF n. 828.273.979-00, Rua Liberato Saizano, 7, QD 129, LT
07, Bairro 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 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$ 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.

P
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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: ROSEMAR DE CASTRO MARIANO PEREIRA, portador do RG n.

28735706 SSP/MT e do CPF n. 828.273.979-00, Rua Liberato Salzano, 7, QD 129, LT
07, Bairro 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 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 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.

C.

m\

C^'

.

i,

340

[1

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

1

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estiulad
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias d
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 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

.M.P9)i9(c4
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24/10/2014

RECIBO DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM
MATO GROSSO, sediado à Rua i, 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 do contratado pela
ROSEMAR DE CASTRO MARIANO PEREIRA prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DuMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 ROSEMAR DE CASTRO

CPF
828.273.979-00

Valor

Cheque

R$ 500,00 850295

MARIANO PEREIRA

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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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: ROSILENE FERNANDES DE OLIVEIRA, portador do RG n. 449534765

SSP/SP e do CPF n 2 . 035.739.591-30, Rua Jacarandá, 1501-S, QD 21, LT 11, Bairro

Jardim Cerrado, 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 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.
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CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até

outubro de 2014.

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estip' lado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10
di e
W
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 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

.^]LJ2Q^M
ROSILENE FERNANDES DE OLIVEIRA
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Comprovante de Situação Cadastral no CPF
N° do CPF: 035.739.591-30
Nome da Pessoa Física: ROSILENE FERNANDES DE OLIVEIRA
Situação Cadastral: REGULAR
Digito Verificador: 00
Comprovante emitido às: 14:29:50 do dia 2411012014 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 682B.6350.78D4.373A
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria
da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www, receita. fazenda qov br.
Aprovado pela IN/RFB

http://www.recejta .

no 1.042, de 10106/2010.

24/10/2014

y

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
ROSILENE FERNANDES DE OLIVEIRA prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014

Nome

CPF

ROSILENE FERNANDES DE
OLIVEIRA

035.739591-30

Valor

R$ 500,00

Cheque

850296

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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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 WILLL4.N 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: ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA ROCHA, portador do RG n2.
12837385 SSP/MT e do CPF n. 889.309.631-53, 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 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 beneficio 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.
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CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até
outubro de 2014.
Parágrafo 1 -As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estijuladc
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 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
WILLJAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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24/10/2014

RECIBO DE PAGAMENTO
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA ROCHA prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
24/10/2014

Nome
ROSIMEIRE APARECIDA DE
SOUZA ROCHA

CPF

889.309.631-53

Valor

Cheque

R$ 500,00 850297

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 li
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.00510
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1'IPAIO
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-8
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: SANDRA MARIA LUCIO, portador do RG n. 1118141-9 SSP MT e do CPF
n. 946.953.851-04, residente Rua Albuquerque Peixoto, 420, Jardim Independencia,
Cuiabá, CEP: 78.025-000.
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 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 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 dta da assinatura até 26 de
outubro de 2014.
/
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005 1 10 56
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1PAIO
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0b1-0
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: SANDRA MARIA LUdO, portador do RG n. 1118141-9 SSP MT e do CPF
n. 946.953.851-04, residente Rua Albuquerque Peixoto, 420, Jardim Independencia,
Cuiabá, CEP: 78.025-000.
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 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 dta da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

1-li

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
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad ser
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO

Presidente PT MT

SANDIAJMARIA LUCIO

CPF:¶k'6.953.851-04

J

4

RECIBO DE PAGAMENTO
1L MOR

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
SANDRA MARIA LUdO, 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

SANDRA MARIA LUCIO

946.953.851-04

Valor

Cheque

500,00 850374

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (374).

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
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.O05-10 60
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAPAIOÇ
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0Ô1-82, =
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: SATURNINO MAGNO MOREIRA DA SILVA, portador do RG n 2. 1380830
SSP GO e do CPF n. 426.544.161-00, residente Rua Y, n 1, quadra 68, Cristo Rei,
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 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.

o
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
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad h sei61
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

TURNINO MAG MOREIRA DA SILVA
CPF: 426.544.161-00

RECIBO DE PAGAMENTO
i
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
SATURNINO MAGNO MOREIRA DA SILVA, pela prestação de serviços por tempo determinado
para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome
SATURNINO MAGNO MOREIRA DA
SILVA

CPF
426.544.161-00

Valor

Cheque

500,00 850375

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (375).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

SATURNINO MAGNO MOREIRA DA SILVA
426.544.161-00

Comp Banco Agência DV Cl

9 8

018 001008

Pague por este
te a quantia de

ç)

-ve

Conta

3.290•X

C2 Sdr$e

2 800

CheaúO No C3

85ô515

3

Ç-cp i -centavos acima.

-

a Sdva

41a NO

à sua ordem
de

MT
ctn*BA
00.000.00010046.93
MA 8ARA0 jELGC0 380.
-.
CENTROPJ GERAL
-CONFtCCAO 10/2014

.eIfl E:

1

WL LV

00PT/MT
()4RETOtO
i
CNPj 01.872.993fO01-4
CLIENTE 8MCA0 DESDE 08/2000
:.

:3 !

I!(1

.

fl

J1(

r

•e'

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-0
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAIPAIO,,,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0t3182,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT
Contratado: SEBASTIÃO LUIZ ROCHA, portador do RG n. 517158 SSP/MT e do CPF
n2 . 103.381.011-87, residente Rua Dom Aquino, 261 B: Santo Antonio 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 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$ 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 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 c
antecedência.
1

365,
I
CLÁUSULA 6 - O clescumprimento das obrigações decorrentes deste instru4entoLá"
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 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

SEBASTIÃO LUIzTgocHA
CPF 103.381.011-87

-

ait,
RECIBO DE PAGAMENTO
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
SEBASTIÃO LUIZ ROCHA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 SEBASTIÀO LUIZ ROCHA

CPF
103.381.011-87

Valor

Cheque

R$ 300,00 850325

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.

SEBASTIÃO LUIZ ROCHA
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005
g
i 10
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAIPAIO
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0Ô1-82,,,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: SHARLES AGUIAR MENEZES, portador do RG n. 2176246-5 SSP MT e
do CPF n 9. 046.047.591-62, residente R 11, n 2 18, quadra 49, Pedra 90, 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 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 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
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad4 ft sen 69
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

SHARLES AGUIAR MENEZES
CPF: 046.047.591-62

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 CNPJ sob o n.Q
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
SHARLES AGUIAR MENEZES, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

Nome
SHARLES AGUIAR MENEZES

CPF
046.047.591-62

Valor

Cheque

500,00 850376

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (376).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

SHARLES AGUIAR MENEZES
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1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sobfl
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0051O 72
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1PAIX
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0 b1 11
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT
Contratado: SHEILA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA, portador do RG n.
20842309 SSP MT e do CPF n. 517.333.313-87, residente Rua 38, Qd. 48, Lt. 29, setor
3, CPA III, CEP: 78.058-412, 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$ 850 (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 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.

1iii soR1J

-

CLAUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instru4ento,373
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad cor
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 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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT
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SHEILA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA
CPF 517.333.313-87

1v

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
SHEILA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA, pela prestação de serviços por tempo determinado

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

Nome

CPF

25/10/2014 SHEILA MARIA DO NASCIMENTO
ROCHA

517.333.313-87

Valor

Cheque

R$ 850,00 850207,

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
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.0O5
j10 76
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1IPAIO
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.Otil-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: SILMARA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO, portador do RG n.
24611808 SSP MT e do CPF n 2 . 049.912.121-03, residente Rua F, quadra 49, Lote 08,
Parque DeI Rey, Várzea Grande, CEP: 78.150-000.
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 - 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 instri
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad: SeI77À
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.

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

SILMARA APARECSA DE SOUZA CARVALHO
CPF: 049.912.121-03

J,

RECIBO DE PAGAMENTO
1 2,78

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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
SILMARA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO, 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

SILMARA APARECIDA DE SOUZA
CARVALHO

049.912.121-03

Valor

Cheque

500,00 850377

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (377).

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
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005f10
Cuiabá/Mi', através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1IPAIO 8O
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0kJ1-8!!
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: SILVANA ALBUQUERQUE SANTOS, portador do RG n. 19664079 SSP
MT e do CPF n. 027.499.361-95, residente Rua Joao Vicente de Barros, 200, Cristo
Rei, CEP: 78.115-000, 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 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 (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.

L

1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

•

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob IoRiLE!JL
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005
W 10 381
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAJPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001 o,)
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: SILVANA ALBUQUERQUE SANTOS, portador do RG n. 19664079 SSP
MT e do CPF n 2 . 027.499.361-95, residente Rua Joao Vicente de Barros, 200, Cristo
Rei, CEP: 78.115-000, Varzea 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 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$ 850 (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 auxilio doença, por acidente de
trabalho ou auxilio desemprégo.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.
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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.
382.
1
CLAUSULA
6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instru4ento,
ensejara a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad ,
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

AÉÍ3UQUéRgúE
CPF 027.499.361-95

TOS

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
SILVANA ALBUQUERQUE SANTOS, pela prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 SILVANA ALBUQUERQUE SANTOS

CPF
027.499361-95

Valor

Cheque

R$ 850,00 850204,

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.

SILVANA ALBUQUERQUE SANTOS
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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- 10 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: SILVINO DE OLIVEIRA MORAES CAMPOS, portador do RG n 2. 350265
SSP/MTe do CPF n 2. 230.818.441-91, residente Rua 01, 33, Qd 03, Pedra 90,
CEP:78.099-000, 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 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 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
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad ser86'
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.

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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

(L4• oÊ

SILVINO DE OLIVEIRA MORAES CAMPéS
CPF: 230.818441-91

RECIBO DE PAGAMENTO

ál

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
SILVINO DE OLIVEIRA MORAES CAMPOS, pela prestação de serviços por tempo determinado
para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data
25/10/14

CPF

Nome

230.818.441-91

SILVINO DE OLIVEIRA MORAES
CAMPOS

Valor

Cheque

500,00 850378

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (378).

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
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005 1 10 390
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1PAIO
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0t1-0.,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: SIMONE MARIA DA ROCHA SANTOS, portador do RG n. 20588879 SSP
MT e do CPF n. 743.735.603-15, residente Rua 74, 26, Qd 3, CPA III, CEP 78.058-480,
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 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$ 850 (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 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.

\L)

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.
%391
CLAUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instruinento,,
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicad , __em7
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

SIMONE MARIA DA ROCHA SANTOS
CPF 743.735.603-15

-

o
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
SIMONE MARIA DA ROCHA SANTOS, pela prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

25/10/2014 SIMONE MARIA DA ROCHA SANTOS

CPF
743.735.603-15

Valor

Cheque

R$ 850,00 850205,

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.

SIMONE MARIA DA ROCHA SANTOS
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
1!L SP9!OR El1

k

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: SIMONE MARIA DOS SANTOS MACEDO, portador do RG n2.0523282-1
SSP/MT e do CPF n. 884.481.001-82, residente Av. Mato Grosso Do Sul, 481, 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 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 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 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.

5,y1OJÇ
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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
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrurjiento
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 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

SIMONE MARIA DOS SANTOS MACEDO
CPF 884.481.001-82
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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 - Cuiab/MT, inscrito no CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
SIMONE MARIA DOS SANTOS MACEDO prestação de serviços por tempo determinado para
fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

24/10/2014 SIMONE MARIA DOS SANTOS

Valor

CPF

Nome

Cheque

R$ 500,00 850298

884.481.001-82

MACEDO

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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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: SIRENE OSCARINA DA SILVA, portador do RG n. 10925383 SSP/MT e

do CPF n. 957.411.351-53, Rua Cruz Alta, 89E, QD 18, LT 24, Bairro Jardim das
Primaveiras, 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 49 - 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.

6ÀOU . Lc 6bv

kI

CLÁUSULA Si!- O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 6 de
outubro de 2014.
4O1'
Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estip lado4'
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
CLÁUSULA 6g - 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 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
WILL LAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

i 'itQ ( d0 i;L&Íp.

SIRENE OSCARINA DA SILVA
CPF 957.411.351-53
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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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado pela
SIRENE OSCARINA DA SILVA prestação de serviços por tempo determinado para fins de
campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.

r

Data
-24/10/2014

Nome
SIRENE OSCARINA DA SILVA

CPF
957.411.351-53

Valor

Cheque

R$ 500,00 850299

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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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- lu
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WJLLIAN 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: SOLANGE FERREIRA MATTOSO DA SILVA, portador do RG n. 3617668
SSP/PE e do CPF n. 658.462.734-91, residente Rua Diamante, 686-N, QD 33, LT 08,
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 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 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.

40

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 di d
SVPO
1T
antecedência.
1' 40
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instru4iento
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicadá, 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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

MATTOSO DA SILVA
CPF 658.462.734-91
\J OLANGE FERREIRA
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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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
SOLANGE FERREIRA MATTOSO DA SILVA 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 SOLANGE FERREIRA MATTOSO

658.462.734-91

Valor

Cheque

R$ 500,00 850300

DA SILVA

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
01.872.99310001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-.j0
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.78O.01-82?
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: SUSY SILVA DOS ANJOS, portador do RG n2 . 2256217-6 SSP/MT e do
CPF n2 . 038.901.861-90, residente Rua Joaquim Correa, 19 B: João Rocha Cep. 78600000 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 V - 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 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$ 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.
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Parágrafo 10 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dis de

antecedência.

CLAUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrunlento,

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

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

Y SILVA DOS ANJOS
CPF: 038.901.861-90
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado SUZY
SILVA DOS ANJOS, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha
eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 SUZY SILVA DOS ANJOS

CPF
038.901.861-90

Valor

Cheque

R$300,00 850344

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.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob t
n2.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-T0 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: TAINA VALESKA BULHAO FERREIRA, portador do RG n 2. 22590072
SSP/MT e do CPF n. 048.229.501-58, residente AV. PINHEIRO, 140, QD 19, LT 27, JD
DAS PRIMAVERAS - 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 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 Si' - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

.iyai (G/d2

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
antecedência.
41
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrun-tento,
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 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

TAINA VALESKA BULHAO FERREIRA
CPF n 2 . 048.229.501-58
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
Q•
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: TALITA FRANCIELE VIANA DE MORAES, portador do RG n2.18970923SSP/MT e do CPF n 2 . 035.602.371-06, residente Rua Xavante, 26, Residencial
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 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.

41v'

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 instrjih01
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudica4, sepi
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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

CPF: 035.602.371-06

RECIBO DE PAGAMENTO
420
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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
TALITA FRANCIELE VIANA DE MORAES, 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

TALITA FRANCIELE VIANA DE MORAES

035.602.371-06

Valor

Cheque

500,00 850379

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (379).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

TALITA FRANCIELE VIANA DE MORAES
035.602.371-06
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob Ln!2.2 (
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: THAINARA BULHÕES FERREIRA, portador do RG n. 2485224-4

SSP/MT e do CPF n. 049.814.701-00, residente RUA PINHEIRO, 140-S, JD
PRIMAVERA - 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 lã - 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 3g - 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
antecedência.

Now

CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrur4ento,

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 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
WILLJAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

i(ooJb

THAINARA BULHÕE FERREIRA

CPF 049.814.701-00
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24/10/2014

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
THAINARA BULHÕES 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 THAINARA BULHÕES FERREIRA

CPF

049.814.701-00

Valor

Cheque

R$ 500,00 850302

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.

THAINA ULHOES FFRREIRA
CPF: 049.814.701-00
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-027
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAIO,
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0h 82?
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: THIENE RODRIGUES GOUVEIA, portador do RG n 2.1683605-7 SSP/MT
e do CPF n. 040.021.221-82, residente Rua Japura,2029 Bairro: BNH 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 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$ 600,00 (SEISCENTOS 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
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste

4 2 ^8"

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 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.

wvu. 14 DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

NE RODRIGUES GOUVEIA
CPF 040.021221-82

o

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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
THIENE RODRIGUES GOUVEIA, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

24/10/2014 THIENE RODRIGUES GOUVEIA
1

CPF
040.021.221-82

1

1

Valor

1

Cheque

R$ 600,00 1850320

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).

Cuiabá - MT, 24 de Outubro 2014.

'1

•

•..
430.'
Comp

018

Banco Agência

001
tflh1

DV

0046
Ii

Cl

Conta

6
O

•9..
O

.290•X
_____

Cheque N o

Serie

C2

8020:

800

2

Pague por este
cheque a quantia de

C3

8R

L

Qok)1Àoy_u_

j_

a

e Centavos acima

( (J[

BANCO DO BRASIL
MT •
rUIAM
00000.00010046.93
RUA 6ARAO MELGACO 3850
CENTRO Pj GERAL
- CONFECCAO; 1012014
•

1

iii ii

ii

1111

iii

DIRETORI êEGIONAL DO PT/MT
CWPJ 01.67299310001-54
CLIENTE BANCARIO DESDE 0812000

•

ll

IljO II

Til
liii

t''
Au

IIIl tt
1
uni 1 uIR#V

2L( de

n

°

ilil 115
uuli uuà

I

I flIlI

liii

vil

uiI

L'"

119

I

IIi Ul uu

t Iii ir
ii ir
pi nII lIil

OyJ

1

•

4

IIJ
iii

fluiq
fluuri

ou à sua ordem

III

uu II 1

1J.j
__

•

de

é

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-10
31
Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SA1PAIO:
V__j
brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.0Ó1
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: VALDINEY BISPO DE GUSMAO, portador do RG n. e do CPF n.
744.808.391-00, residente Rua 34, QD. 40, n 20, bairro CPA 1, 3 etapa, Cuiabá/MTCEP: 78.058-414..
têm entre si ajustado o presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços, que se rege pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA lê - 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.

À

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 instrun i~

t é'

ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicadasem43
qualquer ônus.
Parágrafo V - 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.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

VALDINEY BISPO DS MAO
CPF: 744.808.391-00

RECIBO DE PAGAMENTO
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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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
VALDINEY BISPO DE GUSMAO, 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

VALDINEY BISPO DE GUSMAO

744.808.391-00

Valor

Cheque

500,00 850364

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓR!O ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 500,00 (364).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.

VALDINEY BISPO DE GUSMAO
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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: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra 05, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: VANDELICE DANTAS DA SILVA, portador do RG n. 24251186 SSP/MT
e do CPF n 2 . 027.481.831-00, residente Rua Itanhangá, Residencial Jatobá, QD 23, LT
13, Bairro Cerrado, 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.
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CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até
outubro de 2014.
Parágrafo 12 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipilado
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 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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VANDELICE DANTAS DA SILVA
CPF 027.481.831-00
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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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
VANDELICE DANTAS DA SILVA pela prestação de serviços por tempo determinado para fins

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

Nome

24/10/2014 VANDELICE DANTAS DA SILVA

CPF

027.481.831-00

Valor

Chequej

R$ 500,00 850303

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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VANDELICE DANTAS DA SILVA
CPF: 027.481.831-00
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1CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI OS REMUNERADO

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF
sob o . 440
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 SAMPAfO, brasileiro, natural de Santo Antonio de Leverger/MT, inscrito no CPF: 378.780.001-82,
residente a Rua 03, Quadra OS, Casa 13, Bairro Jardim Universitário - Cuiabá/MT.
Contratado: VICENTE JUNIOR MAGALHAES, portador do RG n. 681.457 SSP MT e
do CPF n. 345.598.841-53, residente Rua São Paulo, 798, Vila Goulart, Rondonópolis,
CEP: 78.700-000.
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$ 5500 (cinco 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 9 - O presente Contrato tem vigência da data da assinatura até 26 de
outubro de 2014.

UL)

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

Ll
_________

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 711- 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
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JUNIOR MAGALHAES
C F 345.598.841-53
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
VICENTE JUNIOR MAGALHAES, pela prestação de serviços por tempo determinado para fins
de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

Nome

CPF

25/10/2014 VICENTE JUNIOR MAGALHAES

Valor

345.598.841-53

Cheque

R$ 5.500,00 850206,

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).

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.
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-81q 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: WEDRIA DE FATIMA CARVALHO CORREA, portador do RG n.
000677409 SSP MS e do CPF n 2 . 596.201.531-20, residente Rua Alameda, n L2 5, CPA III,
CEP 78.058-326, Cuiaba/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 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$ 850 (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 auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é responsável pelas retenções e pelos
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do presente contrato.

0
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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
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumen
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 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 1egis efeitos.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2014.

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

Jk0t ÚruqQk-.

WEDRIA DE FATIMA CARVALHO CORREA
CPF 596.201.531-20
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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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
•

WEDRIA DE FATIMA CARVALHO CORREA, pela prestação de serviços por tempo determinado
para fins de campanha eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
. Data

Nome

25/10/2014 WEDRIA DE FATIMA CARVALHO
CORREA

CPF
596.201.531-20

Valor

-

Cheque

R$ 850,00 850208,

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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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
448'
Contratante: DIRETORIO 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: WEIDSON MENDONÇA CARDOSO, portador do RG n. 197428520028
SSP/MA e do CPF n2 . 602.180.113-00, residente RUA AMETISTA, 1628, QD 59, LT 04,
LUIZ TESSELE - 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.

1

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.

k• C0
á

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

tÁ)

DIRETÓRIO REGIONAL PT MT
WILLIAN CESAR SAMPAIO
Presidente PT MT

C0r&

WEIDSON MENDONÇA CARDOSO
CPF n2 . 602.180.113-00
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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 CNPJ sob o n.
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
WEIDSON MENDONÇA CARDOSO

.

pela prestação de serviços por tempo determinado para fins

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

Nome

24110/2014 WEIDSON MENDONÇA

CPF
602.180.113-00

CARDOSO

Valor
R$ 500,00

Cheque

850304

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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k

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-81Ú 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: WENDER LUCAS CARVALHO DOS SANTOS, portador do RG n.
22885943 SESP MT e do CPF n 2 . 047.537.051-10, residente Avenida Brasil, residencial
Aurilia Curvo, 10, quadra 07, Cristo Rei, Várzea Grande, CEP: 78.117-303.
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$ 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 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 - 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 9 O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrumen, 454
ensejará a rescisão imediata do presente contrato pela parte prejudicada, s4m
qualquer ônus.
t
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 72- 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

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
WENDER LUCAS CARVALHO DOS SANTOS, 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

WENDER LUCAS CARVALHO DOS
SANTOS

047.537.051-10

Valor
1000,00

Cheque
850365

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL PT MT conforme, contrato firmado
entre as partes, no valor de R$ 1000,00 (365).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n. y
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 SAMPAJO,
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: WILLIAN PEREIRA, portador do RG n 2 .1844272-2 SSP/MT e do CPF n.
05.915.401-12, residente RUA LIBERATO SALZANO, 2508-E, 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 pára 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 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.

i9

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipula(o
nesta cláusula, desde que notifique a outra, por escrito, com, pelo menos, 10 dias
antecedência.
CLÁUSULA 6 - O descumprimento das obrigações decorrentes deste instrument ,
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 execução
do presente contrato.
CLÁUSULA 7a- 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.
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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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
WILLIAN PEREIRA pela prestação de serviços por tempo determinado para fins de campanha

eleitoral à ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE.
Data

r/10/2014

Nome

CPF

WILLIAN PEREIRA

055.915.401-12

Valor

Cheque

R$ 500,00 850305

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.

WILLIAN PEREIRA
CPF: 055.915.401-12
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1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADO
1

Contratante: DIRETÓRIO REGIONAL PT MT, inscrita no CNPJ/MF sob °
1 .
01.872.993/0001-54, sediado na Rua J, Casa 7, bairro Araés, Cep: 78.005-810Cuiabá/MT, através de seu presidente e procurador WILLIAN CESAR SAMPAft,
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: WILSON PEREIRA PADILHA FILHO, portador do RG n 2 . 0257206-O SSP
MT e do CPF n 2 . 241.122.081-20, residente Rua Benedito Leite, n 2 890, Goiabeiras,
CEP: 78.020-000,Cuiaba/M'f..
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,
INSS e não recebe benefício previdenciário por auxílio do
trabalho ou auxílio desemprego.
Parágrafo Segundo: O Partido contratante é respo
recolhimentos fiscais e previdenciários decorrentes do
CLÁUSULA 5 - O presente Contrato tem vigência
outubro de 2014.

o está afastado pelo
a, por aciçlnte de
pelos
26 de
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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 instrum

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

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

terceiros decorrentes de sua imprudência,
do presente contrato.

negligência, imperícia ou dolo na execução

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.

VREGJØNAL PT
CESAR SAMPAI
ciente PT MT//J

RIRA PADILHA FILHO
41.122.081-20

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 CNPJ sob o n.2
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
WILSON PEREIRA PADILHA FILHO, 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

WILSON PEREIRA PADILHA FILHO

A despesa acima foi realizada pelo DIRETÓRIO

241.122.081-20

Cheque

500,00 850367

UAL PT MT conforme, contrato firmado

entre as partes, no valor de R$ 500,00 (367).

Cuiabá - MT, 25 de Outubro 2014.
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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, ep: 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: ZILMA ALVES PEREIRA, portador do RG n. 24305642 SSP/MT e do CPF

n. 693.825.499-00, Rua Brasil, 458, QD 64A, LT 03, Bairro Rio Verde, 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 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 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.

1.

1

,

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

IN

Parágrafo 1 - As partes poderão rescindir o contrato antes do prazo final estipulado1
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 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

ZILMA ALVES PEREIRA
CPF 693.825.499-00
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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 CNPJ sob o n.9
01.872.993/0001-54, firma no presente RECIBO ELEITORAL, o pagamento do contratado
ZILMA ALVES PEREIRA

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 ZILMAALVES PEREIRA

693.825.499-00

Valor

Cheque

R$ 500,00 850306

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.

Z&4_. Z4

ZILMA ALVES PEREIRA
CPF: 693.825.499-00

S113R
Comp

Banco Agêrcta

DV

Cl

Conta

C2

Sdrie

Cheque N.o

470

C3

P:rqia de
(

e Centavos acli
sua ord

0U

2

•

°

CUIADA
MT
00000 000/0046.93
RUA 8ARAO MELGACO 3830 .
CENTROPJ GERAL
- LONFECLAU 10/2014

LV(i ,t-'Lj

DIRETORIO REGIONAL DO PT/M]
CNPJ 01. 572.99310001.54
CLIENTE 6ANCARIO DESDE 0812000

de

-'.

-

de

0

Tribunal Superior Eleitoral

I

SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze,
procedi ao encerrament
àfl.
Eu,
Partidários, Autuação e

da Coordenadoria de Registros
DADI , lavrei o presente termo.

