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CONTRATO PARTICULAR DE CONCESSÃO DE DIREITOS À EXPLORAÇÃO DE IMAGEM, VOZ, NOME E APELIDO 
DESPORTIVO DE TÉCNICO E OUTRAS AVENÇAS 

 
 
Instituto para o Desenvolvimento para o Esporte e Cultura, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
na AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 126 BL 9 SL 526 TORRE 100, Del Castilho, CEP: 20765-000, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 01688611/0001-37, neste ato representado por seu Presidente Marcelo Silva Fernandes, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 099.418.877-30, na forma de seu Estatuto Social, doravante denominado 
simplesmente IDEC; 
 
WGH VOLEI E ENTRETENIMENTO LTDA, sociedade simples limitada, com sede na cidade do Rio de Janeiro, 
estado do Rio de Janeiro, à Travessa Angranse, nº 24, Apt: 601; Copacabana, CEP: 22.050-020, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 26.121.824/0001-03, neste ato devidamente representada na forma de seu Contrato Social, 
doravante denominada simplesmente CONCEDENTE; 
 
Hylmer do Nascimento Dias, brasileiro, solteiro, técnico de voleibol, portador da carteira de identidade nº 
10.620.662-6, inscrito no CPF/MF sob nº 079.747.487-02, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, 
estado do Rio de Janeiro, à Rua Joaquim Nabuco 43 apt: 54, Copacabana, CEP: 22080-030, doravante 
denominado simplesmente TÉCNICO. 
 
Considerando que: 
1) O IDEC atuará na gestão da equipe de voleibol feminino do FLUMINENSE na temporada 2019/2020; 
 
2) A CONCEDENTE é responsável pela administração e a exploração comercial da imagem, voz, nome e 

apelido desportivo do TÉCNICO. 
 
3) O TÉCNICO é uma personalidade no cenário desportivo nacional e internacional cuja imagem tem 

conhecida penetração comercial; 
 
4) O IDEC deseja explorar comercialmente e em vários tipos de mídia, a imagem, a voz, o nome e o apelido 

desportivo do TÉCNICO e os direitos autorais derivados e a CONCEDENTE concorda com essa exploração 
para fins de publicidade e ações de marketing no território brasileiro e/ou no exterior; 

 
5) O direito de CONCESSÃO onerosa de imagem, voz, nome e apelido desportivo de TÉCNICO pode ser 

objeto de transação civil e comercial, não configurando ou integrando Contrato de Trabalho 
eventualmente celebrado entre as partes, para todos os efeitos legais, nos exatos termos do artigo 87-
A da Lei nº 9.615/98, com redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011. 

 
6) O TÉCNICO declara não ter firmado contrato similar com qualquer outra entidade de prática desportiva 

tão pouco com qualquer outra empresa. 
 
IDEC, CONCEDENTE e TÉCNICO, em conjunto denominados “Partes” e, separadamente, “Parte”, resolvem 
celebrar o presente Contrato de Cessão de Direitos à Exploração de Imagem, Voz, Nome e Apelido Desportivo 
de TÉCNICO e Outras Avenças (“Contrato”), que será regido de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. O objeto do presente Contrato é a cessão pela CONCEDENTE ao IDEC, com a anuência expressa do 

TÉCNICO, do direito de exploração da imagem, voz, nome e apelido desportivo do TÉCNICO, em todo 
e qualquer “procedimento publicitário e de marketing”, bem como em meios de comunicação, 
internet e em redes sociais, desenvolvido no país e no exterior. 
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1.1.1. Para fins deste Contrato, fica, desde já, estabelecido que “procedimentos comerciais, 
publicitários e de marketing” são todos e quaisquer “eventos” ou “produtos” 
desenvolvidos por iniciativa do IDEC ou de seus patrocinadores e parceiros comerciais, tais 
como, por exemplo, eventos esportivos, sociais, festas de campanhas publicitárias, de 
divulgação de produtos e/ou serviços, produção e publicação de vídeos, DVDs, sítios na 
Internet, jornais e revistas em geral, especialmente as de conteúdo esportivo, cards, filmes, 
documentários, fotos, pôsteres, livros, álbuns de figuras, produtos esportivos, profissionais 
e/ou amadores, brinquedos, bonecos, jogos, jogos eletrônicos, games, broches, brindes de 
qualquer natureza, bandeiras, bandeirolas e flâmulas, produtos de cama, mesa e banho, 
produtos de vestuário (adulto e infantil), óculos, relógios, bonés e outros acessórios, 
produtos de gênero alimentício e bebidas, produtos de higiene, de perfumaria e 
cosméticos, eletrônicos, automotivos, produtos e de informática e acessórios, 
instrumentos musicais, produtos de decoração, de papelaria e produtos de utilidade 
doméstica todos com a marca do IDEC e/ou sua história no esporte. 

 
1.2. O IDEC poderá usar e dispor, livremente e durante o prazo deste Contrato, do direito que ora lhe é 

concedido, em toda e qualquer modalidade de utilização, por si ou por terceiros por ele autorizados 
para tal fim, especialmente seus patrocinadores e parceiros comerciais, aos quais poderá dar ciência 
do inteiro teor deste instrumento, ficando estabelecido que, em qualquer hipótese, a utilização do 
direito ora concedido não pode violar os princípios da probidade, da moral, dos bons costumes e da 
boa-fé. 

 
1.3. O IDEC respeitará os contratos comerciais celebrados pela CONCEDENTE, anteriormente à assinatura 

do presente instrumento, para a exploração da imagem, voz, nome e apelido desportivo do TÉCNICO 
e os direitos autorais derivados. 

 
1.4. Encerrado este Contrato, pelo decurso do seu prazo ou por sua rescisão, por qualquer razão, encerra-

se o direito de uso da imagem, voz, nome e apelido desportivo do TÉCNICO pelo IDEC, respeitadas 
as ressalvas dos itens 1.5 e 1.5.1, abaixo. 

 
1.5. As partes acordam que o IDEC poderá utilizar a imagem, voz, nome e apelido desportivo do TÉCNICO, 

tal como previsto na Cláusula Primeira, a qualquer tempo, sem qualquer restrição e pagamento 
adicional, e sem necessidade de autorização prévia, mesmo após o término ou rescisão do presente 
Contrato, quando o objetivo for de natureza histórica e documental. 
1.5.1.  Quando o objetivo do IDEC for de natureza comercial e/ou publicitária, a utilização da 

imagem, voz, nome e apelido desportivo do TÉCNICO poderá ocorrer após o término ou 
rescisão do presente Contrato sem necessidade de autorização prévia ou qualquer 
pagamento adicional, desde que o objeto das imagens esteja relacionado a lances de 
competições e/ou momentos históricos do TÉCNICO representando a equipe de voleibol 
gerida pelo IDEC.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DA OUTORGA E DO CONTROLE DE QUALIDADE 
2.1. O IDEC compromete-se a utilizar a imagem, a voz, o nome e o apelido desportivo do TÉCNICO 

adequadamente, obedecendo às normas e os regulamentos públicos, bem como respeitando os 
contratos e compromissos anteriormente assumidos pela CONCEDENTE e pelo TÉCNICO. 

 
2.2. Para fins de controle de qualidade, no caso específico de elaboração de linha de produtos ou materiais 

publicitários, o IDEC os submeterá à aprovação prévia da CONCEDENTE e do TÉCNICO, antes da 
divulgação ou associação da imagem, voz, nome ou apelido desportivo do TÉCNICO aos produtos ou 
materiais publicitários. A CONCEDENTE terá 10 (dez) dias, após o recebimento de notificação no 
endereço especificado acima, para exame dos referidos produtos ou materiais publicitários. A falta de 
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manifestação da CONCEDENTE, dentro do referido prazo, será entendida como aprovação tácita desses 
produtos ou materiais publicitários. 

 
2.3. Caso a CONCEDENTE constate que os materiais publicitários e os produtos/serviços associados à 

imagem, à voz, ao nome e ao apelido desportivo do TÉCNICO não são satisfatórios em sua qualidade, a 
CONCEDENTE notificará o IDEC especificando de maneira justificada, sempre com base em alguma das 
hipóteses referidas no item 2.4, sempre com base em alguma das hipóteses referidas no item 2.4, a 
natureza da deficiência ou inadequação. O IDEC analisará a notificação da CONCEDENTE e, a seu 
exclusivo critério, tomará as medidas necessárias para sanar a deficiência ou inadequação. 

 
2.4. O IDEC concorda, desde já, que a CONCEDENTE poderá não aprovar o material que (i) estiver em 

desacordo com a arte final anteriormente aprovada, (ii) com base na má qualidade do produto e/ou 
serviço, ou (iii) quando a imagem, voz, nome e apelido desportivo do TÉCNICO estiverem em associação 
com promoção publicitária contrária aos bons costumes. 

 
2.5. O IDEC serão os únicos responsáveis por todos os custos de elaboração dos materiais publicitários e das 

obras intelectuais contendo a imagem, a voz, o nome e o apelido desportivo do TÉCNICO.  
 
2.6. O IDEC eximirá e exime neste momento a CONCEDENTE e o TÉCNICO de qualquer responsabilidade 

oriunda de eventual imperfeição dos materiais publicitários e dos produtos e/ou serviços utilizados em 
à imagem, à voz, ao nome e ao apelido desportivo do TÉCNICO. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE E DA TÉCNICO 
3.1 O TÉCNICO deverá estar disponível para todos os tipos de promoção, publicidade, eventos e/ou 

ações de marketing que venham a ser desenvolvidos pelo IDEC, pelo FLUMINENSE, seus 
patrocinadores e/ou parceiros comerciais, desde que avisada previamente das ações que deverá 
participar. 

 
3.2. É obrigação do TÉCNICO utilizar o escudo, a bandeira, as cores e qualquer outro símbolo do 

FLUMEINSE, bem como o material esportivo fornecido pelo IDEC e/ou seus patrocinadores e 
colaboradores, seja em eventos promocionais comerciais, programas esportivos, televisionados, ou 
não, seja em competições nacionais e internacionais, oficiais e não oficiais, viagens ou qualquer ocasião 
onde o TÉCNICO esteja presente representando a equipe de voleibol gerida pelo IDEC.           

 
3.3. O TÉCNICO deverá manter íntegra a sua imagem de TÉCNICO profissional, abstendo-se de praticar 

qualquer ato contrário à probidade, à moral e aos bons costumes ou que possa afetar de forma 
negativa sua imagem, assim como a do IDEC e/ou de seus patrocinadores e parceiros. 

 
3.4. Durante a vigência deste Contrato, a CONCEDENTE se obriga a não ceder ou autorizar o uso, ainda 

que temporariamente e sob qualquer modalidade, da imagem, voz, nome ou apelido desportivo do 
TÉCNICO, a terceiros, sem prévia comunicação formal ao IDEC. 

 
3.5. O TÉCNICO deverá participar de jogos e/ou eventos promocionais, a qualquer título, através dos 

quais o IDEC tenha interesse em divulgar a imagem do da equipe de voleibol e/ou do TÉCNICO, 
associadas a produtos licenciados, lojas franqueadas, aos patrocinadores e/ou parceiros comerciais. 

 
3.6.  A CONCEDENTE e o TÉCNICO não poderão assumir qualquer compromisso que possa direta ou 

indiretamente inviabilizar, prejudicar, modificar ou conflitar com o objeto deste Contrato. 
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3.7. A CONCEDENTE e o TÉCNICO não poderão divulgar, em nenhuma hipótese, qualquer assunto interno 
do IDEC, sem prévia e expressa anuência do IDEC, incluindo-se assuntos relacionados a questões 
políticas, financeiras, jurídicas, técnicas e/ou administrativas. 

 
3.8. O TÉCNICO deverá participar de filmes comerciais e/ou promocionais, outdoors, vídeos comerciais 

e promocionais, panfletos, anúncios na mídia em geral, sessões de autógrafos ou lançamentos de 
produtos do IDEC ou de seus patrocinadores, e em qualquer outro evento promocional que vise a 
divulgação comercial da marca IDEC e/ou da equipe de voleibol. 

 
3.9. A CONCEDENTE e o TÉCNICO não poderão divulgar, através dos diversos meios de comunicação – 

incluindo redes sociais -, suas opiniões pessoais ou informações que reflitam críticas ou possam, 
direta ou indiretamente, prejudicar ou denegrir a imagem, a reputação e a marca do IDEC e/ou de 
seus patrocinadores e parceiros comerciais. 

 
3.10. Ao participar de entrevistas em locais de treinamento ou jogos, o TÉCNICO deverá acatar as 

orientações da Assessoria de Imprensa da equipe de voleibol gerida pelo IDEC, devendo tais 
entrevistas ocorrer tão somente na frente do painel de patrocinadores (backdrop) ou em qualquer 
outro lugar indicado. 

 
3.11. Firmar todo e qualquer ato e/ou instrumento necessário ao bom e fiel cumprimento das disposições 

deste Contrato. 
 
3.12. A CONCEDENTE deverá zelar para que o TÉCNICO cumpra integralmente com os compromissos ora 

assumidos.  
 
3.13. A CONCEDENTE e o TÉCNICO serão solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações 

especificadas no presente Contrato. 
 
3.14. Em caso de descumprimento de quaisquer das disposições acima, a CONCEDENTE pagará, ao IDEC, 

multa equivalente ao valor mensal estabelecido no item 5.1. 
 
3.15. A CONCEDENTE compromete-se a não utilizar, em nenhuma hipótese, mão de obra infantil, bem 

como, respeitar e aplicar a legislação vigente, em caso de contratação de trabalhador adolescente, 
nem tampouco manter trabalhadores em condição ou análoga de trabalho escravo 

 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO IDEC 
4.1. Efetuar os pagamentos especificados na Cláusula Quinta do presente Contrato. 
 
4.2. Responsabilizar-se pela marcação e confirmação de todos os compromissos nos quais o TÉCNICO 

deverá comparecer.  
 
4.3. Comunicar ao TÉCNICO, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, a data e local dos 

“eventos” de iniciativa do IDEC ou promovidos com seus parceiros comerciais aos quais o TÉCNICO 
deverá comparecer, nos termos da Cláusula Terceira acima. 

 
4.3.1. Em casos excepcionais, o prazo estabelecido no item acima poderá ser reduzido, sendo 

certo que, em hipótese alguma, poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) horas. 
 
4.4. Arcar com todas as despesas necessárias para permitir que o TÉCNICO cumpra os compromissos 

relacionados com a promoção e divulgação de produtos e/ou serviços associados à imagem, voz, nome, 
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apelido desportivo e direitos autorais derivados do TÉCNICO, tais como deslocamentos, viagens, 
passagens aéreas e hospedagens. 

 
CLAÚSULA QUINTA – PREÇO DA CONCESSÃO 
5.1. Pela concessão do direito de exploração, no país e no exterior, da imagem, voz, nome e apelido 

desportivo do TÉCNICO, o IDEC se obriga a pagar mensalmente à CONCEDENTE o valor bruto de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), a cada dia 15 (quinze) de cada mês, mediante envio da documentação hábil 
de cobrança ao IDEC, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, ressalvada a hipótese do item 5.2 
abaixo. 

 
5.1.1. Em caso de atraso ou não entrega, pela CONCEDENTE, da documentação de cobrança, o 

prazo para pagamento será prorrogado por período idêntico ao do respectivo atraso, sem 
qualquer ônus para o IDEC. 

 
5.2. A CONCEDENTE e o TÉCNICO reconhecem e concordam que os recursos a ser utilizados para 

pagamento do valor estipulado no item 5.1 serão provenientes de patrocínio inserto no sistema de Lei 
de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro. Destarte, a CONCEDENTE e o TÉCNICO concordam 
que o pagamento de tais valores somente se iniciará a partir da data em que os recursos do patrocínio 
sejam efetivamente liberados para uso pelo IDEC. 

 
5.2.1. A CONCEDENTE e o TÉCNICO desde já eximem o IDEC de qualquer responsabilidade pelo 

pagamento, a qualquer tempo, de parcelas mensais vencidas antes da disponibilização dos 
recursos de patrocínio referidos no item 5.2. 

 
5.2.2. O IDEC poderá, quando possível, utilizar recursos oriundos de outras fontes para efetuar o 

pagamento referido no item 5.1 Não obstante, a CONCEDENTE e o TÉCNICO desde já 
reconhecem e concordam que a efetivação do pagamento com base neste item 5.2.2 em 
nada prejudica a aplicação do item 5.2 nos meses subsequentes, caso os valores do 
patrocínio ali referidos ainda não tenham sido liberados pelo Estado do Rio de Janeiro. 

 
5.3. Os pagamentos ajustados nesta Cláusula serão realizados na seguinte conta corrente, de titularidade da 

CONCEDENTE: 
 

Banco: Bradesco 
Agência: 0447 
Conta Corrente: 6104-2 
 

CLAÚSULA SEXTA – TRIBUTOS 
6.1. Será de responsabilidade da CONCEDENTE o pagamento dos tributos incidentes sobre os valores a 

ela pagos pelo IDEC na forma prevista na Cláusula Quinta, acima. 
 
6.2. Fica estabelecido que cada uma das Partes se responsabilizará pelo integral pagamento de todo e 

qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre as atividades desenvolvidas por cada parte na 
consecução da presente relação comercial.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA CONTRATUAL 
Este Contrato terá vigência de 4 (quatro) meses, com início em 03 de janeiro de 2020 e término em 30 de abril 
de 2020, sendo vedada sua renovação automática e sendo certo que, caso seja de interesse das Partes, a 
renovação do presente Contrato apenas poderá ocorrer através da celebração de um novo contrato. 
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CLAUSULA OITAVA – RESCISÃO CONTRATUAL 
8.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 
 

a) em caso de descumprimento ou violação de qualquer de suas cláusulas, caso a Parte infratora 
não sane a irregularidade cometida em até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento 
de notificação da Parte interessada, comunicando o inadimplemento contratual. 

 
b) na hipótese de término do vínculo desportivo entre o TÉCNICO e a equipe de voleibol gerida 

pelo IDEC. 
 
c) em caso de falência ou encerramento das atividades de qualquer das Partes. 
 
d) por decisão de comum acordo das Partes, sem qualquer ônus. 
 
e) em caso de manifestação unilateral de vontade de qualquer das Partes, que deverá ser 

comunicada à outra parte através de notificação com 30 (trinta) dias de antecedência, ficando 
a parte que rescindir, obrigada ao pagamento de 3 (três) vezes o valor mensal estabelecido no 
item 5.1. 

 
CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÕES E GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO 
9.1. As Partes declaram, neste ato, que estão cientes, conhecem e entendem os termos do US Foreign 

Corrupt Practices Act – FCPA, o UK Bribery Act, da Lei Federal nº 12.846/13 e quaisquer Decretos, 
Leis Estaduais ou Municipais, bem como tratados e/ou acordos, nacionais e internacionais, que 
regulam a matéria "anticorrupção" (“Leis Anticorrupção”), comprometendo-se a abster-se de 
qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Leis Anticorrupção. 

 
9.2. As Partes, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios 

ou terceiros que venham a agir em seu nome, se obrigam a conduzir suas práticas comerciais, 
durante e após a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os 
preceitos legais aplicáveis. Na execução deste Contrato, nem as Partes nem qualquer de seus 
diretores, empregados, agentes, sócios ou terceiros agindo em seu nome, devem dar, oferecer, 
pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou 
qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, 
parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente 
ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, 
qualquer pessoa, e que violem as Leis Anticorrupção ("Pagamento Proibido"). Um pagamento 
Proibido não abrange pagamento de despesas razoáveis e de boa-fé, tais como, 
exemplificativamente, despesas de viagem e hospedagem, que estão diretamente relacionados com 
a promoção, a explicação, demonstração ou de produtos ou serviços, ou de execução de um contrato 
com um governo ou suas agências, desde que o pagamento seja permitido pela legislação aplicável. 

 
9.3. Mediante notificação prévia, a CONCEDENTE concorda que o IDEC terá o direito de realizar 

procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e 
garantias dadas pela CONCEDENTE nesta Cláusula. A CONCEDENTE deve cooperar plenamente em 
qualquer auditoria realizada nos termos deste item ou do presente Contrato. 

 
9.4. Para os fins da presente Cláusula, a CONCEDENTE declara neste ato que: 

 
a) não violou, viola ou violará as Leis Anticorrupção; 
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b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Leis Anticorrupção é proibida e que conhece 
as consequências possíveis de tal violação; 

 
c) não financia, custeia, patrocina ou de qualquer modo subvenciona a prática de atos ilícitos; 
 
d) até onde é de seu conhecimento, nem ela nem nenhum de seus Colaboradores estão sendo 

investigados por qualquer autoridade ou órgão público, bem como não há qualquer processo 
administrativo ou judicial em curso contra ela e/ou qualquer de seus administradores, 
diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios ou terceiros que ajam em seu nome, 
cujo objeto seja o descumprimento de Leis Anticorrupção. 

 
9.5. Qualquer descumprimento das Leis Anticorrupção pela CONCEDENTE, em qualquer um dos seus 

aspectos, ensejará a rescisão motivada imediata do presente Contrato, independentemente de 
qualquer notificação, observadas as penalidades aqui previstas, e ensejará o pagamento de 
indenização ao IDEC, pelas perdas e danos comprovadamente causados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. O IDEC, a CONCEDENTE e o TÉCNICO são Partes contratantes independentes e nenhuma das 

condições deste Contrato resulta na constituição de qualquer tipo de sociedade, franquia, relação 
de trabalho ou vínculo empregatício entre elas. 

 
10.2. O não exercício, por qualquer das Partes, dos direitos ou faculdades que lhe são conferidos por este 

Contrato ou pela legislação em vigor, bem como a eventual tolerância contra infrações contratuais 
cometidas pelas outras Partes, não importará em renúncia a qualquer dos direitos contratuais e/ou 
legais, novação ou alteração de cláusulas deste Contrato, podendo a Parte adimplente a seu 
exclusivo critério, exercê-los a qualquer momento. 

 
10.3. Nenhuma alteração do presente Contrato, no todo ou em parte, será eficaz a menos que adote a 

forma e substância de aditivo escrito, o qual fará parte integrante deste para todos os efeitos legais. 
 
10.4. Este Contrato consolida integralmente todas as negociações mantidas pelas Partes. Assim sendo, as 

Partes, desde já, reconhecem não haver quaisquer outras condições, garantias, declarações ou 
acordos entre elas com relação ao presente Contrato. 

 
10.5. Se, em razão de qualquer decisão judicial, qualquer disposição ou termo do presente Contrato for 

considerada nula, anulável, inválida ou inexequível, não serão prejudicadas as demais Cláusulas, as 
quais permanecerão em pleno vigor. 

 
10.6. Todas as comunicações relativas ao presente Contrato deverão sempre ser efetuadas por escrito, 

através de notificação, que deverá ser entregue no endereço mencionado acima, mediante 
protocolo de recebimento. 

 
10.7. As Partes declaram e garantem que têm poderes para celebrar o presente Contrato e cumprir 

plenamente todas as obrigações aqui previstas, da mesma forma que não assumirão nenhum 
compromisso que possa de forma direta ou indireta, hoje ou no futuro, conflitar com o objeto deste 
Contrato. 

 
10.8. O presente Contrato, seus eventuais termos aditivos, bem como os direitos deles decorrentes, 

apenas poderão ser cedidos a terceiros caso haja anuência expressa e por escrito de todas as Partes. 
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10.9. O CONCEDENTE e o TÉCNICO declaram que o TÉCNICO outorgou à CONCEDENTE os direitos objeto 
do presente Contrato, inclusive com poderes para concedê-los ao IDEC. 

 
10.10. As Partes se comprometem a guardar sigilo por si e por seus prepostos de toda a negociação em 

decorrência deste contrato e das tratativas que o antecederam, bem como das cláusulas aqui 
avençadas. A inobservância do disposto nesta cláusula sujeitará a Parte infratora a indenizar a(s) 
outra(s) Parte(s) pelas perdas e danos causados, salvo quando a divulgação for imposta por lei, por 
ordem judicial e/ou por autoridade fiscalizadora. 

 
10.11. O não exercício por qualquer das partes de qualquer direito ou condição pertinente a este Contrato 

não importará renúncia ou novação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO 
11.1. O presente Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do 

Brasil. 
 
11.2. As partes elegem o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir 

quaisquer controvérsias decorrentes do presente Contrato, renunciando expressamente qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

 
Desta forma, as Partes firmam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as 
2 (duas) testemunhas abaixo assinadas e identificadas. 
 

 
Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2020. 

 
 
 

Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura 
 
 
 
 

WGH VOLEI E ENTRETENIMENTO LTDA 
 
 
 
 

Hylmer do Nascimento Dias 
 
 

 
Testemunhas: 
 
 
 
________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
 
 
________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 



























 
 

                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
Rio de Janeiro,11/10/2019.  
 
 
Ao 
 
Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura 
 
 
Apresentamos orçamento para apreciação:   
 
 
- Ambulância de Suporte Avançado (UTI-Móvel completa), com 01 médico, 01 

técnico de enfermagem e 01 motorista para atendimentos de urgência e 
emergência 
Valor Unitário: R$ 2.500,00 

 
 
 
Descrição da Ambulância UTI-Móvel: equipada com respirador, cardioversor, 
oxímetro de pulso, bomba de infusão, cilindro de oxigênio, régua tripla, umidificador de 
O2, aspirador de secreção, nebulizador, prancha longa, cadeira de rodas, cilindro 
portátil de O2, Maleta de medicação de primeiros socorros, Mochila de medicação de 
urgência e emergência, Mochila com material de intubação e respiração, Mochila com 
material de trauma.  
 
 
 
Forma de Pagamento: Pagamento em até 10 dias após cada um dos eventos.  
 
 
 
 
 



 

 
 
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2019. 
 
A  
 
IDEC – Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura 
 
Apresentamos abaixo, nossa proposta para cobertura médica em evento: 
 
Data e período: A ser definida. Período de 05h/dia. Com a equipe chegando trinta minutos antes 
e permanecendo por mais trinta ao término, sem acréscimo de valores.  

Estrutura a ser disponibilizada: 01 (uma) ambulância do tipo UTI Móvel, composta de 
motorista, médico e técnico de enfermagem, contendo medicações de emergência, materiais 
descartáveis, oxigênio e equipamentos médicos, inclusive DESFIBRILADOR.  

Valor: R$ 2.600,00 por UTI móvel. Favor informar quais impostos são deduzidos no 
pagamento para inserção na nota, se for o caso 

Forma de pagamento: Dois dias antes do evento por depósito bancário. A nota ou recibo será 
entregue no dia do evento ou enviada via correios. Faturado para 10 dias a contar do recebimento 
da nota fiscal por depósito bancário. 

Dados bancários para depósito: 

Unibanco: Agência.: 0202 /Conta corrente: 748.931-5 

Favorecido: Express Remoções Ltda. / CNPJ.: 03.408.755/0001-18 

 

Informações complementares:  Nossa empresa encontra-se devidamente regularizada junto as 
fazendas Municipal, Estadual e Federal, com SICAF dentro da validade. Legalizada ainda junto 
ao DETRAN-RJ, COREN-RJ, CREMERJ e VIGILÂNCIA SANITÁRIA RJ. 

 

Havendo interesse na contratação, favor responder-nos com 10 (dez)  dias de antecedência   para 
reserva da viatura.  

 

Atenciosamente,  

Paulo Rabello/Express Remoções 
Tels.: (21) 2415.6244 e 3394.9799 
www.expressremocoes.com.br  



 

 

 
Rio de Janeiro, 11/10/2019 

 
 
Ao 
 
IDEC 
 
 
 
Descrição dos serviços: 
 
Item Quant Unidade Valor unitário Valor total 
Ambulância com UTI Completa 
para casos de emergência 

 
1 

 
unidade 

 
R$ 2.700,00 

 
R$ 2.700,00 

 
 
Obs.: Todos os nossos funcionários trabalharão uniformizados. 
Obs.: Ambulância nova e devidamente registrada nos órgãos de fiscalização sanitária da prefeitura do Rio 
de Janeiro. 
Obs.: O prazo para emissão de CART e FARE é de 07 dias uteis (após a entrega da planta baixa) e o 
GSE/CREMERJ não aceitam documentação com menos de 05 dias do evento. 
 
 
Forma de pagamento: boleto 15 dd 
 
Grato pela solicitação 
 
Atenciosamente, 
  
Francisco Rodrigues 
Gerente de Operações 
(21) 8085-3444 
(21) 2446-4866 
francisco@gruposafety.com.br 
 
Grupo Safety - Serviços Médicos Especializados LTDA. 
www.gruposafety.com.br 
Estrada dos Teixeiras, 215 - Jacarepaguá 
CNPJ: 09.653.893/0001-49 











































PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO GONçALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota  - Serie

000000000033 - E

Autenticidade
YPIG-KDT2

Data de Emissão 
24/01/2020 17:26:49

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: DMC REMOCOES EIRELI
CPF/CNPJ:22.807.165/0001-02     IM:136652 IE: Fone:
Endereço: RUA TAUBATE,273, TRINDADE - cep: 24456060
Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: dmcremocoes@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DA CULTURA
CPF/CNPJ:01.688.611/0001-37     IM: IE: Fone: 2292-5172
Endereço: RUA SENADOR DANTAS,117, CENTRO  - cep: 20031911
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETO: VOLEI TRICOLOR - SUPERLIGA
PROCESSO: E-30/001/92/2019
PUBLICADO NO DOERJ EM 30/05/2019
ITEM - 2.3.1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: SANTANDER
Agência: 1691
Conta: 13.001026-8
DMC REMOCOES EIRELI ME
CNPJ 22.807.165/0001-02

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 186.223.164.39

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: http://www.pmsg.rj.gov.br 

Situação de Tributação
DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e
congêneres.

I.N.S.S. (R$)
0,00

I.RENDA (R$)
0,00

PIS (R$)
0,00

COFINS (R$)
0,00

CSLL (R$)
0,00

Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na

base de cálculo
Deduções de Materiais

0,00
Base de Cálculo (R$)

2.500,00
Aliquota (%)

5,00%
Valor do ISS (R$)

125,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO GONçALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota  - Serie

000000000032 - E

Autenticidade
4PO7-MDPG

Data de Emissão 
16/01/2020 12:56:43

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: DMC REMOCOES EIRELI
CPF/CNPJ:22.807.165/0001-02     IM:136652 IE: Fone:
Endereço: RUA TAUBATE,273, TRINDADE - cep: 24456060
Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: dmcremocoes@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DA CULTURA
CPF/CNPJ:01.688.611/0001-37     IM: IE: Fone: 2292-5172
Endereço: RUA SENADOR DANTAS,117, CENTRO  - cep: 20031911
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETO: VOLEI TRICOLOR - SUPERLIGA
PROCESSO: E-30/001/92/2019
PUBLICADO NO DOERJ EM 30/05/2019

ITEM - 2.3.1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 186.223.164.26

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: http://www.pmsg.rj.gov.br 

Situação de Tributação
DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e
congêneres.

I.N.S.S. (R$)
0,00

I.RENDA (R$)
0,00

PIS (R$)
0,00

COFINS (R$)
0,00

CSLL (R$)
0,00

Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na

base de cálculo
Deduções de Materiais

0,00
Base de Cálculo (R$)

2.500,00
Aliquota (%)

5,00%
Valor do ISS (R$)

125,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO GONçALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota  - Serie

000000000031 - E

Autenticidade
O03E-WM6A

Data de Emissão 
16/01/2020 12:55:39

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: DMC REMOCOES EIRELI
CPF/CNPJ:22.807.165/0001-02     IM:136652 IE: Fone:
Endereço: RUA TAUBATE,273, TRINDADE - cep: 24456060
Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: dmcremocoes@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DA CULTURA
CPF/CNPJ:01.688.611/0001-37     IM: IE: Fone: 2292-5172
Endereço: RUA SENADOR DANTAS,117, CENTRO  - cep: 20031911
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROJETO: VOLEI TRICOLOR - SUPERLIGA
PROCESSO: E-30/001/92/2019
PUBLICADO NO DOERJ EM 30/05/2019

ITEM - 2.3.1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 186.223.164.26

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: http://www.pmsg.rj.gov.br 

Situação de Tributação
DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e
congêneres.

I.N.S.S. (R$)
0,00

I.RENDA (R$)
0,00

PIS (R$)
0,00

COFINS (R$)
0,00

CSLL (R$)
0,00

Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na

base de cálculo
Deduções de Materiais

0,00
Base de Cálculo (R$)

2.500,00
Aliquota (%)

5,00%
Valor do ISS (R$)

125,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00





Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

21/02/2020Data de débito:

TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Tipo de transferência:

R$ 2.385,45Valor total:

R$ 10,45Tarifa:

R$ 2.375,00Valor:

10 - CREDITO EM CONTAFinalidade:

CONTA-CORRENTE INDIVTipo de conta:

Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 1691 | Conta: 130010268Conta de crédito:

22.807.165/0001-02CNPJ:

DMC Remo es EIRELENome do favorecido:

INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORT | CNPJ: 001.688.611/0001-37Empresa:

Agência: 3176 | Conta: 0023158-4 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/02/2020 - 12h26

N° de controle: 995503202913400284 |  2659018Documento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

nrev#dim 7Yb5T6qX ki386*RX x?5KbmCG Dszunknx K7HOvu2T fNlunnU2 z5#4jkxh
jEM7XAGE sBrd?PPX OD@4qm8I NjjEfq*k cr8VvXZf a9JyyNnG tt4VZnjG YoUFIwQO
BbTFOsdt Tiju@K3q axjUxnnh ZaemhMXs shLCTpda Pg?N7f8q 81101754 03192823

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

21/02/2020Data de débito:

TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Tipo de transferência:

R$ 2.385,45Valor total:

R$ 10,45Tarifa:

R$ 2.375,00Valor:

10 - CREDITO EM CONTAFinalidade:

CONTA-CORRENTE INDIVTipo de conta:

Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 1691 | Conta: 130010268Conta de crédito:

22.807.165/0001-02CNPJ:

DMC Remo es EIRELENome do favorecido:

INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORT | CNPJ: 001.688.611/0001-37Empresa:

Agência: 3176 | Conta: 0023158-4 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/02/2020 - 12h26

N° de controle: 995503202913400284 |  2658952Documento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

k?jeLFtc @Rl2QoGt qqx?dgTP v5S3Qw9N 8T*3mdrx ?23O@*Nh w4mQPX7k yRsisKzP
Ur4C*vqp QP7OnstY FFrwY9rR 6Nim6YQx iKpovq9? wLREGk*A oHo@PDLF kakG7zes
EDh9yp2q wn2VGEMP XHklIZYj FZo78caC O6KohzDC 4PIN8@5w 25101754 03192823

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

21/02/2020Data de débito:

TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Tipo de transferência:

R$ 2.385,45Valor total:

R$ 10,45Tarifa:

R$ 2.375,00Valor:

10 - CREDITO EM CONTAFinalidade:

CONTA-CORRENTE INDIVTipo de conta:

Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 1691 | Conta: 130010268Conta de crédito:

22.807.165/0001-02CNPJ:

DMC Remo es EIRELENome do favorecido:

INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORT | CNPJ: 001.688.611/0001-37Empresa:

Agência: 3176 | Conta: 0023158-4 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/02/2020 - 12h26

N° de controle: 995503202913400284 |  2658717Documento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Jnx5ArHY pM7sFM9i LkJdk*oD APB2dTTu jfOp57n@ 5eXwaKGS yT?mV4a# 9ExOXrGS
Zvh*9LC3 LMzOZD5y ZitJIXBo sBszGa5a bpZ57uMy Fnko?hZZ 3cE8#zGK 7Rb9FXO8
pDeO7cUE gkTLXBao xVW#gPgW q#sQKE4T rnOxJv?q nWcN8gFz 71101754 03192823

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

29/01/2020Data de débito:

TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Tipo de transferência:

R$ 2.385,45Valor total:

R$ 10,45Tarifa:

R$ 2.375,00Valor:

10 - CREDITO EM CONTAFinalidade:

CONTA-CORRENTE INDIVTipo de conta:

Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 1691 | Conta: 130010268Conta de crédito:

22.807.165/0001-02CNPJ:

DMC Remo es EIRELENome do favorecido:

INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORT | CNPJ: 001.688.611/0001-37Empresa:

Agência: 3176 | Conta: 0023158-4 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/01/2020 - 11h15

N° de controle: 186986196807508803 |  4390471Documento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

avMl8nge LeIl@ggI ?EnHYIUD tmdtUOhj pRZg2*K* f5rxHBQc E3Fjy?Hq Qnwzad2a
7yrHCQAO aMIgT4Pg RAX6vAX3 OhfjLiQT kgkcJfg@ ShrY5ttw UMdzw2HX h3nng3uv
#Iafy?Kw zw97x56Z K9bTaCqB JEf3n9Vp 43peF7hw vusN8QT6 17901754 03192823

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

29/01/2020Data de débito:

TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Tipo de transferência:

R$ 2.385,45Valor total:

R$ 10,45Tarifa:

R$ 2.375,00Valor:

10 - CREDITO EM CONTAFinalidade:

CONTA-CORRENTE INDIVTipo de conta:

Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 1691 | Conta: 130010268Conta de crédito:

22.807.165/0001-02CNPJ:

DMC Remo es EIRELENome do favorecido:

INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORT | CNPJ: 001.688.611/0001-37Empresa:

Agência: 3176 | Conta: 0023158-4 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/01/2020 - 11h15

N° de controle: 186986196807508803 |  4390468Documento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

SAUp3MTA dMNnMwuQ nKQWjMUt hB3CZ5SV yYzHFM@p FX4EG#cw JxNnwg3U Q5?w7N3n
QecvpK2W RMFV*UWQ REFVCdst 7F##kSYu xnnpdSoo xeMkN5m9 TyMbOG8a fHf34yDa
UwrbQ5k@ vy3LgTft waNYjZva 9YOHSIKT J6y5Qemv 9wMN9wHb 86901754 03192823

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

17/01/2020Data de débito:

TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Tipo de transferência:

R$ 2.385,45Valor total:

R$ 10,45Tarifa:

R$ 2.375,00Valor:

10 - CREDITO EM CONTAFinalidade:

CONTA-CORRENTE INDIVTipo de conta:

Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 1691 | Conta: 130010268Conta de crédito:

22.807.165/0001-02CNPJ:

DMC Remo es EIRELENome do favorecido:

INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORT | CNPJ: 001.688.611/0001-37Empresa:

Agência: 3176 | Conta: 0023158-4 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 17/01/2020 - 12h05

N° de controle: 186986196807508803 |  1551041Documento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

DNmHRSDX L6Awenxx Z5OMCzUr ?72acB3k M8XNrqDD OfFJtOO# vLHPjU?O BmEme@n6
aAyoI3GD W7Asgy@D dDY9HsTD Ce2DBALx @9sBwFe9 5*dEP7Az 3MDsBTnY jgF2SvXM
c9iUOTh@ V9D3Lzon qWJitHTC hXtBD3C* GXANT*ge IHIN4wO7 14701754 03192823

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

17/01/2020Data de débito:

TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Tipo de transferência:

R$ 2.385,45Valor total:

R$ 10,45Tarifa:

R$ 2.375,00Valor:

10 - CREDITO EM CONTAFinalidade:

CONTA-CORRENTE INDIVTipo de conta:

Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 1691 | Conta: 130010268Conta de crédito:

22.807.165/0001-02CNPJ:

DMC Remo es EIRELENome do favorecido:

INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORT | CNPJ: 001.688.611/0001-37Empresa:

Agência: 3176 | Conta: 0023158-4 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 17/01/2020 - 12h05

N° de controle: 186986196807508803 |  1551003Documento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

MCGvxmWZ NZMZlFC5 h#YZZ5HF lKTl6Igy VAf8zTqr 2ayBZbhz h?Zt4YgX jjhshjmv
iB7xPJT9 JZmDitan SwQi9kI3 #WJ6iz4a ObppOa4C zpCy8kCC au*XSZGD a5kWK*Gg
*jpA@sI2 EyB8l*Ss oPBixsEV l#rM4KC8 vgo7vdrK HS6N4fj9 30701754 03192823

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

29/01/2020Data de débito:

TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Tipo de transferência:

R$ 2.385,45Valor total:

R$ 10,45Tarifa:

R$ 2.375,00Valor:

10 - CREDITO EM CONTAFinalidade:

CONTA-CORRENTE INDIVTipo de conta:

Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 1691 | Conta: 130010268Conta de crédito:

22.807.165/0001-02CNPJ:

DMC Remo es EIRELENome do favorecido:

INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORT | CNPJ: 001.688.611/0001-37Empresa:

Agência: 3176 | Conta: 0023158-4 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/01/2020 - 11h15

N° de controle: 186986196807508803 |  4390560Documento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

KLCDya5# ruJnysqI nlIQ?WtG Kv2Q*8ba 6Sfg8@bo IcoFCaiq vDb8OIcW lHLm7aBN
pMi#32Qb zvquxXe2 nKhnWLU5 kXuWiacI cNXHRaYn sPPtqllS BWHEMmOl hA4E9?RP
iVSAXLao iDaQFsth 8yoWCXUH cc97bIbv usxZBcAx OiYN8Pph 06901754 03192823

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

02/12/2019Data de débito:

TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Tipo de transferência:

R$ 4.500,00Valor total:

R$ 0,00Tarifa:

R$ 4.500,00Valor:

10 - CREDITO EM CONTAFinalidade:

CONTA-CORRENTE INDIVTipo de conta:

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 0532 | Conta: 182532Conta de crédito:

05.738.636/0001-59CNPJ:

GTSMNome do favorecido:

INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORT | CNPJ: 001.688.611/0001-37Empresa:

Agência: 3176 | Conta: 0023158-4 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 02/12/2019 - 08h38

N° de controle: 512973289141103932 |  1545945Documento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

m#NDpyrN oml9qPg? LnXwbhkh KzeLpHtt mrEqQCKU tGN6AGRG l7ROUTKL ipnr4swF
s33v*iy4 T?iGJcte FCVXK2Sg PRXx?t6M a6pUxg37 WzBh3tGa GwejjHr9 u7tq?MWi
Cth2X#HT skDR5fdt *3POvhTM xN8lvHLu eNq4phkw oRsN4AAZ 54291754 31035245

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito



Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

02/12/2019Data de débito:

TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Tipo de transferência:

R$ 12.510,45Valor total:

R$ 10,45Tarifa:

R$ 12.500,00Valor:

10 - CREDITO EM CONTAFinalidade:

CONTA-CORRENTE INDIVTipo de conta:

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 0842 | Conta: 41469Conta de crédito:

34.049.213/0001-20CNPJ:

Clube Sociedade HebraicaNome do favorecido:

INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORT | CNPJ: 001.688.611/0001-37Empresa:

Agência: 3176 | Conta: 0023158-4 | Tipo: Conta-CorrenteConta de débito:

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 02/12/2019 - 11h02

N° de controle: 512973289141103932 |  2057443Documento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

VgA6GbSh dPEFdG7M rtJYDsir rhnCbxiz pXLJvIIe 32u95yys IUxkLz#K BEjIdPP7
Mrjzt5sU bJPA4y4z Z56s9cTo aWxN3ZG? ?f4Ix74o hb5#Lolc *HWzNdWx nVk8PK9I
SgLHXUjw yLfMOwhm TcX7xrTf 9hcyLKs3 lwdQFIzX hJcN6P#c 34291754 31044925

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito
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