DocuSign Envelope ID: F8B70C17-B76C-4CCA-8272-5C0B376A7597

TERMO DE ADESÃO
Nº 00194786

1. DADOS DO CONTRATANTE
1.1 CNPJ: 08.451.064/0001-10
1.2 RAZÃO SOCIAL: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO RIO GRANDE DO NORTE
1.3 NOME FANTASIA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO RIO GRANDE DO NORTE
1.4 ENDEREÇO:
LOGRADOURO: AV JUNQUEIRA AIRES, 478 - NI
BAIRRO: CIDADE ALTA
CIDADE: NATAL - RN
CEP: 59025-280

2. DADOS DO DEVEDOR SOLIDÁRIO
Não existe devedor solidário para esse termo de adesão.

3. CONDIÇÕES COMERCIAS E SERVIÇOS CONTRATADOS
3.1 GESTÃO DE ABASTECIMENTO - FLEET AVANÇADO
3.1.1 CARTÃO CORINGA PRÉ-PAGO
VALOR DE R$ 10,00
INÍCIO DE COBRANÇA: ATIVAÇÃO DO CLIENTE
3.1.2 EMISSÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO
VALOR DE R$ 9,90
INÍCIO DE COBRANÇA: ATIVAÇÃO DO CLIENTE
3.1.3 EMISSÃO 2ª VIA PRÉ-PAGO
VALOR DE R$ 10,90
3.1.4 CARTÕES PERSONALIZADOS
VALOR DE R$ 0,00
3.1.5 CRÉDITOS OCIOSOS
VALOR DE R$ 4,99
3.1.6 PERCENTUAL
VALOR DE 3,00 %
INÍCIO DE COBRANÇA: À VISTA
3.1.7 PROCESSAMENTO DE CONSULTA DE SALDO - POS
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VALOR DE R$ 1,59
3.1.8 PROCESSAMENTO DE CONSULTA DE SALDO - URA
VALOR DE R$ 1,59
3.1.9 R$/MÊS
VALOR DE R$ 0,00
INÍCIO DE COBRANÇA: À VISTA
3.1.10 R$/VEÍCULO
VALOR DE R$ 0,00
INÍCIO DE COBRANÇA: ATIVAÇÃO
3.1.11 TRANSAÇÕES PROTEGIDAS
VALOR DE R$ 1,39
3.1.12 LICENÇA EXTRA GOOD MANAGER
VALOR DE R$ 27,99
3.1.13 INATIVIDADE DE USUÁRIO
VALOR DE R$ 5,99
OUTRAS INFORMAÇÕES
FATURAMENTO: DIÁRIO
PRAZO DE VENCIMENTO: 5
TIPO DE CARTÃO: PADRÃO
COBRANÇA DE ENVIO DE LOTE DE CARTÃO: R$ 14,90

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
4.1 EXECUTIVO RESPONSÁVEL: LICIANE PATRICIA DE OLIVEIRA
4.2 FILIAL RESPONSÁVEL: VENDA REMOTA

Pelo presente, declaramos o interesse na adesão ao CONTRATO DE ADESÃO AO SISTEMA TICKET LOG, registrado
perante o Cartório de Registro de Imóveis e Especiais Títulos e Documentos na cidade de Campo Bom/RS, sob nº 10593,
Livro B- 125, Folha 128 e aos serviços relacionados neste TERMO DE ADESÃO , cujo teor, foi lido na íntegra, o qual
temos total ciência e acordo.
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Concordamos com todas as cláusulas e condições contratuais e comerciais estipuladas neste CONTRATO DE ADESÃO
AO SISTEMA TICKET LOG, composto pelas condições deste TERMO DE ADESÃO, Condições Gerais de Contratação
e seus respectivos Anexos, obrigando-nos a cumpri-las fielmente.
Estamos cientes de que a adesão está condicionada à análise, pela ADMINISTRADORA, do risco e crédito a ser por ela
procedida. Para tanto, autorizamos desde já a ADMINISTRADORA a consultar, obter e trocar informações relativas aos
nossos antecedentes de crédito junto às Instituições Financeiras e particulares em geral, especialmente junto à Central de
Risco de Crédito, (SCR), SPC e Serasa, bem como enviar as informações exigidas pelo órgão regulatório competente.
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O presente Termo de Adesão tem validade somente acompanhado dos documentos societários atualizados da
CONTRATANTE e assinado por representantes legais com devidos poderes para tal. Para todos os devidos fins, assinamos
o presente TERMO DE ADESÃO responsabilizando-nos pelas informações aqui contidas. Fica eleito o foro da Comarca de
São Paulo/SP, como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

CAMPO BOM, 9 de Agosto de 2019
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Certificado de Conclusão
Identificação de envelope: F8B70C17B76C4CCA82725C0B376A7597

Status: Concluído

Assunto: Ticket Log - Contrato enviado para assinatura
NumeroContrato: 00194786
Origem do Envelope:
Qtde Págs Documento: 4

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Qtde Págs Certificado: 5

Rubrica: 0

Gestão de Contratos TicketLog

Assinatura guiada: Ativado

AV DOUTORA RUTH CARDOSO

Selo com ID do Envelope: Ativado

Sao Paulo, SP 05425-070

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

liberacaodeclientes-br@edenred.com
Endereço IP: 13.110.14.8

Rastreamento de registros
Status: Original
09/08/2019 05:56:39

Eventos de Signatários

Portador: Gestão de Contratos TicketLog

Local: DocuSign

liberacaodeclientes-br@edenred.com

Assinatura

Data/Hora

Aldo Medeiros De Lima Filho

Enviado: 09/08/2019 05:56:41

samaroni@oabrn.org.br

Visualizado: 09/08/2019 07:54:53

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Código de acesso

Assinado: 09/08/2019 08:02:01
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.89.200.138

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 09/08/2019 07:54:53
ID: 36ce4c19-9d0e-44e0-9bb9-a512cc65079e

Eventos de Signatários Presenciais

Assinatura

Data/Hora

Eventos de Editores

Status

Data/Hora

Eventos de Agentes

Status

Data/Hora

Eventos de Destinatários
Intermediários

Status

Data/Hora

Eventos de entrega certificados

Status

Data/Hora

Eventos de cópia

Status

Data/Hora

Liciane Patricia de Oliveira

Copiado

Enviado: 09/08/2019 05:56:40

Eventos com testemunhas

Assinatura

Data/Hora

Eventos do tabelião

Assinatura

Data/Hora

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

liciane.oliveira@edenred.com
Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através do DocuSign

Envelope enviado

Com hash/criptografado

09/08/2019 05:56:41

Entrega certificada

Segurança verificada

09/08/2019 07:54:53

Assinatura concluída

Segurança verificada

09/08/2019 08:02:01

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Concluído

Segurança verificada

09/08/2019 08:02:01

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 01/08/2017 10:00:19
Partes concordam em: Aldo Medeiros De Lima Filho

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETR
ÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA
Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura
Periodicamente, a Ticket Log poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados
avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe
tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da
DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo,
e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com
estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo”
na parte inferior deste documento.
Obtenção de cópias impressas
A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro
fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os
documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a
sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acess
á-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a voc
ê. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos
do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R$ 0.00 por página. Você pode
solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.
Revogação de seu consentimento
Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer
momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e
divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decis
ão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento
para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.
Consequências da revogação de consentimento
Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto
retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te
envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulga
ções requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de
que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de
ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “
Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign,
ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e
divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nó
s, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente
documentos enviados por nós.
Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente
A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos,
forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os
avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser
fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento Para mitigar o risco de
você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer
todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos
forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em

formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos
conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que
descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações
eletronicamente.
Como contatar a Ticket Log:
Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo
eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu
consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico.
Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para o seu consultor de atendimento.
Para informar seu novo endereço de e-mail a Ticket Log:
Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos
enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail
para o endereç de e-mail do seu consultor e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de
e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações
para mudar seu endereço de e-mail.
Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endere
ço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail
no sistema DocuSign.
Para solicitar cópias impressas a Ticket Log:
Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por
nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para o seu consultor e
informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no
Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento,
se for o caso.
Para revogar o seu consentimento perante a Ticket Log:
Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrô
nico, você poderá:
(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o
item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou
(ii) enviar uma mensagem de e-mail para seu consultor e informar, no corpo da mensagem, seu
endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não
precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como
consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão
um tempo maior para serem processadas.
Hardware e software necessários**:
(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®
(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas);
Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)
(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir
arquivos em PDF.
(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600
(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão
** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que
você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas
operacionais e navegadores não são suportadas.
Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais

eletronicamente:
Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a
outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique
se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar
eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente
divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você
o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos
e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por
favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.
Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:
(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA
RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE
ASSINATURA; e
(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la
para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a Ticket Log conforme
descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos,
divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou
disponibilizados para mim durante o curso do meu relacionamento com você.

