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Submetemos para a avaliação da Subcomissäo Técnica desta conconência
a Capacidade de Atendimento da nova/sb, composta pelos: lntrodução, Nossos Clientes,
Equipe Técnica para atender ao Governo do Estado de São Paulo, lnfraestrutura e
lnstalaçöes, Sistemática Operacional de Atendimento e lnformações de Marketing,
Comunicação, Pesquisa e Checking, consoante os critérios de elaboração definidos no edital.
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TNTRODUçAO

A nova/sb foi fundada em 2003 e hoje está entre as sete maiores agências de capital
nacional, em um universo de mais de 3.700 empresas de publicidade, tendo sido
eleita Agência do Ano 2016, no Prêmio Golunistas Brasil. Com estrutura deþg\ncia
futt seruice, conta com uma equipe de 150 profissionais, distribuídos Qm $eus
escritórios de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Cuiabá. 'V¿

,i
Aatuação e ascensão da nova/sb são alicerçadas em três pilares estratégicos, narrados,h seguir:

Comunicação de lnteresse Público (ClP)

- Toda essa proeminência alcançada tem
base no principal fundamento estratégico
de nossa atuação empresarial, a ClP.
A nova/sb planeja, cria e implementa
ações de comunicação sintonizadas
com as pessoas, seus anseios e suas

necessidades individuais e coletivas.
LE a primeira agência brasileira a fazer
da CIP sua prioridade, aplicando-a nas
campanhas que realiza para seus clientes,
ao pensar e desenvolver ações de
comunicação que aprimorem e ampliem
a relação com a sociedade.
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No Brasil, a CIP é comumente associada
à comunicação realizada por governos,
mais conhecida como Publicidade de
Utilidade Pública (PUP). Entretanto,
a filosofia de promover o desenvolvimento
das sociedades por meio de campanhas
de CIP cresce no mundo inteiro, em
especial no mercado privado e no terceiro
setor, ao mesmo tempo em que renova
a comunicação da administração pública.
Se, por um lado, a PUP tem como objetivo
i nfo rmar, orie ntar, avi sa r, p reven i r o u alerta r
a população ou segmento da população
para adotar comportamentos que tragam
benefícios sociais reais, visando melhorar
a qualidade de vida, por outro lado, a ClP,
na iniciativa privada e no terceiro setor,
é uma oportunidade para que a cidadania
se manifeste e se engaje nas questões
cada vez mais complexas dos dias de
hoje, tais como saúde, trabalho, violência,
meio ambiente, desigualdade, trânsito
e consumo.

A nova/sb não só faza ClP, mas a propaga
com o seu blog ComunicaQueMuda
(CQM), que reúne campanhas
publicitárias CIP relevantes da nova/sb e
do mundo todo. O blog traz informações,
experiências, campanhas e ações de
governos, empresas privadas e do
terceiro setor veiculadas em diversos
países, constituindo um imenso banco
de dados sobre como a comunicação
pode ajudar as pessoas a tratar melhor
o meio ambiente, cuidar da saúde,
educação, segurança, melhorar de vida
e incentivar a autoestima. É um fórum na
lnternet, aberto à discussão permanente
sobre essa forma de comunicaçäo,
disponibilizado aos clientes da agêncía e
demais interessados. O conhecimento e a
tecnologia difundidos sobre a CIP são tão
grandes que, quando se busca o termo
"Comunicação de lnteresse Público" no
Google, as primeiras menções no Brasil
sempre citam o nome da nova/sb.

Desde o 20 semestre de 2015, o blog
CQM também promove debates, estuda e
consolida os resultados de temas polêmicos
e de grande impacto para a sociedade

brasileira, como a descriminalização da
maconha, a intolerância nas redes sociais,
a mobilidade urbana, lixo e, no momento
atual, o suicídio.

Como exemplo do trabalho desenvolvido,
citamos o da intolerância nas redes
sociais. Entre abril e junho de 2016,
foi realizado o monitoramento de dez
tipos de intransigências e toda vez que
alguma palavra ou expressão referente
a alguma intolerância aparecia em um
posf do Facebook, Twitter, lnstagram,
blog ou comentário em sifes, esse posf
era recolhido e analisado pela equipe
do CQM, com a ajuda de um software
de monitoramento, o Torabit. Foram
analisadas 525.781 menções, que
revelaram um resultado acachapante.
Nos dez temas pesquisados, o percentual
de abordagens negativas está acima de
84o/o, ou seja, os comentários positivos ou
neutros sobre esses dez temas nas redes
são diariamente encobertos por uma
torrente de comentários negativos.

Esses debates alicerçam nossa expertise
em CIP e coloca a nova/sb em sintonia
permanente com a sociedade, seus
temas, comportamentos, atitudes e
interesses. O Facebook da nova/sb é
o de maior número de seguidores entre
as agências brasileiras, com quase 450
mil internautas que curtem os posfs
do CQM.

lnformações exclusivas Com
pioneirismo, liderança e comprometimento
com a realidade do país, a nova/sb se
destaca como uma das agências que mais
entendem da realidade socioeconômica e
comportamental do Brasil e dos brasileiros.
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Para isso, a agência desenvolve
ferramentas e metodologias próprias
que contribuem para o desenvolvimento
de campanhas e ações de comunicação
mais eficientes aos nossos clientes.

Exemplo disso é o programa de
monitoramento dos valores e hábitos dos
brasileiros, realizado de tempo em tempo,
por meio da série de indicadores "Persona
e Tendências". Nele, são cruzados os
dados de pesquisas próprias e do Pnad,
POF, Censo etc., cujas informações sempre
despertam o interesse da imprensa.

Essa proficiência em pesquisas
desembocou na criação do Popsynergy@,
metodologia que visa apontar o caminho
mais preciso para atingir a essência
do conhecimento, ou sob o ângulo do
marketing, o que motiva uma marca, serviço
ou tema a ser popular. Essa metodologia,
com base em evidências científicas,
tecnologias e ferramentas avançadas
de inteligência artificial, neuromarketing,
psicologia comportamental, Big Data,
framing, etnografia urbana e equações
estruturais, foidesenvolvida com o apoio de
mais de 100 profissionais, dentre eles, 22
acadêmicos da USP, FGV e universidades
do Porto (Portugal), Barcelona (Espanha)
e Bath (lnglaterra), sob a coordenação da
llumeo, uma consultoria de referência em
pesquisa de inteligência de marketing.

A metodologia se consolida em quatro
ferramentas: (i) o popResearch, uma
solução do Big Data que organiza
e sistematiza todo o universo de pesquisa
e dados da agência; (ii) o Pulso, quadrante
investigativo que sistematiza pesquisas
qualitativas semanais realizadas durante
o ano todo, levanta insights e explora
soluções de comunicação; (iii) o dataTaxi,
que também realiza análises qualitativas,
com o diferencial de ocorrer dentro de
um táxi, formato que permite que sejam
coletadas tendências emergentes e o
boca a boca das ruas; (iv) por fim, o Triiim,
a principal ferramenta do Popsynergy@,
que consolida o resultado e define a

ideia-síntese a ser trabalhada na solução
criativa, com base em três fatores
decisivos: (a) que impacto o tema tem
para a pessoa agora, no presente; (b)
que importância a pessoa atribui ao tema
na sua vida (está relacionado a valores
e atitudes do indivíduo); (c) qual o nível
de informaçäo do indivíduo sobre esse
tema. Assim, säo apresentados os dados
em que a comunicação deve investir os
seus esforços, conseguindo esse modelo
explicar, nas diversas simulações-testes
que a agência efetuou, 76,8o/o dos
questionamentos pesquisados e, com isso,
chegar à conclusão mais assertiva para
a comunicação.

Foco nos resultados Todos os
diferenciais da agência - expertise em
CIP e permanente busca por informações
exclusivas - de nada serviriam se os
trabalhos não estivessem integrados
e articulados entre as áreas de
Atendimento, Conteúdo e Planejamento,
Criaçäo, Mídia e Produção Off-line e
Digital, o terceiro fundamento estratégico
da atuação da agência. A sinergia entre
os departamentos é o elemento essencial
do desempenho e sucesso alcançados
pela empresa. A agência é identificada
por seus clientes não só como um
fornecedor que prima por sua entrega no
prazo, qualidade das peças e agilidade
no atendimento, mas, principalmente,
por propor campanhas reconhecidas,
que alcançaram resultados expressivos.
Esse fato culminou na eleição da
nova/sb como melhor agência e da CAIXA
como Anunciante de 2016 no Prêmio
Colunistas Brasil.

Compliance levado a sério. A primeira
empresa da área de comunicaçäo
a ganhar o selo de empresa limpa.

Acima dos três pilares estratégicos de
atuação empresarial, a nova/sb sempre
teve como compromisso, entre sua
direção e seus colaboradores, pautar os
seus negócios com ética, resguardando a
lisura nos processos dos clien
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Pesquisas recentes da nova/sb sobre os valores, hábitos e tendências dos
brasileiros que despertam interesse da mídia.
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importårcia

com honestidade os negócios e refreando
qualquer relacionamento ou prática
desleal de comportamento que resulte
em conflito de interesses e que esteja em
desacordo com o mais alto padrão moral.
Alinhada com esse compromisso
e jâ de acordo com a legislação, a
nova/sb implantou o Programa de
lntegridade Corporativa, para formalizar
suas condutas, práticas, ações e
valores, de acordo com os princípios

tr¡¡¡rt
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informação
importância

que sempre defendeu. lntroduzido
e promovido por vários treinamentos,
a partir de 2014, exercido em plenitude
a partir do 20 semestre de 2015, o
Programa de lntegridade foi submetido ao
Ministério da Transparência (CGU) e ao
lnstituto Ethos, seu parceiro da sociedade
civil, em maio de 2016, para avaliaçäo
dentre as 195 empresas interessadas em
ter o compliance apreciado pelo órgão,
responsável pela aplicação da legislação

e
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Popsynergy@, metodologia única de pesquisa da nova/sb que consolida as quatro
ferramentas exclusivas: popResearch, Pulso, dataTaxi e Triiim.

do Ano

Cerimôn ia de premiaçäo da nova/sb como Agência do An o 2016 no Prêmio Golu n istas Brasil.
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anticorrupção no Brasil. A nova/sb
foi uma das 25 vencedoras de 2016,
sendo a primeira empresa na área de
comunicação a receber o prêmio Empresa
Fró-Ética. O Pró-Ética é uma iniciativa
pioneira na América Latina que busca
promover a ideia de responsabilidade das
empresas na prevenção da corrupção e
na promoção de um ambiente ético para
os mercados. A premiação foi a coroação
do compromisso com a ética, que sempre
modelou a atuação da nova/sb e que guia
os seus negócios. Selo Lei Empresa Limpa.

3" Gonferência Empresa Limpa e a divulgaçäo das 25 ernpresas premiadas no
Empresas Pró-Ética2A16, após avaliação da CGU e do lnstituto Pró-Ética, entre as
I 95 ernpresas inscritas.
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NOSSOS CLIENTES

A diversidade de segmentos de atuação dos clientes atendidos nos últimos anos amplia
os horizontes de conhecimento da nova/sb, seja na busca de soluçöes inovadoras de
comunicação, seja no contexto dos aprendizados na Comunicação de lnteresse Público

- ClP, ou mesmo no aperfeiçoamento do atendimento pelas lições propiciadas pela
pluralidade de clientes. Em nível governamental, atendemos aos governos federal, estaduais
e municipais; autarquias e/ou entidades da administraçäo indireta federal e estaduais;
e instituições financeiras federais de diferentes níveis de atuação. Na iniciativa privada e no
terceiro setor, não é diferente, pois atendemos aos clientes não só de diversos segmentos
econômicos, mas também nas formas de comunicação institucional ou mercadológica.

Relacionaremos os clientes atendidos pela nova/sb atualmente conforme previsto no
item 11.6.a) do edital, organizados nas próximas páginas em dois blocos, nacionais
e internacionais e posteriormente os regionais. Também é importante destacar a conta
da Organização Mundial de Saúde - OMS, cujas campanhas são veiculadas no mundo
todo, e a OlT, outro cliente internacional da nova/sb, com a campanha "Cartão Vermelho",
veiculada em diversos países.

\)
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Gaixa Econômica Federal. lnstituição financeira pública,
integra o portfólio de clientes da nova/sb desde abril de
2004. Além de instituição financeira comercial, é também o
banco responsável pelo pagamento de todos os benefícios
sociais do Governo Federal. É o único banco ligado, de alguma

forma, à vida dos mais de 200 milhões de brasileiros. Nos últimos anos, apareceu na lista
dos cinco maiores anunciantes do país. A nova/sb atua no planejamento e na execução das
ações, tanto de comunicação ínstitucionalquanto mercadológica, em programas e produtos
como Minha Casa, MinhaVida, Cartões, Crédito lmobiliário e Feirão da Casa Própria, Crédito
Pessoas Física e Jurídica, CAIXA Fácil, Saneamento, CAIXA Cultural, CAIXA Prefeituras,
Loterias, entre outros. Como exemplo, citamos as campanhas desenvolvidas e com uso
dos meios de massa, incluindo TV em nível de Brasil: as de fim de ano, 11 Feirões CAIXA
da Casa Própria, o Programa CAIXA Melhor Crédito e, mais recentemente, a de esportes
para as Olimpíadas do Rio ("Sons da Conquista"), e a de Cultura de 2016, que teve como
conceito "Fábrica de Emoções".

Loterias CAIXA. Como um filhote da conta-mãe, este
cliente é atendido job a job de acordo com as propostas das
agências. O principal produto, a Mega-Sena da Virada, foi
planejado e criado pela nova/sb nos últimos dois anos, com
os motes: "A Mega da Virada pode mudar qualquer história"
(2016) e "Vai rolar a Mega da Virada'(2015).

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Maior banco de desenvolvimento do hemisfério sul, operou
empréstimos de R$ 136 bilhões no ano de 2015 e de R$ 88,3
bilhões no ano de 2016, o que reflete a queda da atividade
econômica no ano passado, embora se destaquem a alta de

I

ilBNDES
14,7o/o, com desembolsos de R$ 13,8 bilhões, nos programas agrícolas, e o salto de 137o/o

no segmento de material de transporte, incluindo aeronaves, nos financiamentos voltados
para exportações desses segmentos. Cliente da nova/sb desde 2009, o BNDES irriga o
mercado com créditos nos setores produtivos que precisam de incentivos, como ocorreu
em 2016, quando socorreu as atividades que tinham potencial de alavancar a economia.
A nova/sb tem como tarefa comunicar a atuação do banco como instituiçäo geradora de
desenvolvimento, por intermédio de suas linhas de financiamentos e de participaçÕes
societárias, não só para as grandes, mas também em sua nova política de atuaçäo, para
as médias, pequenas e microempresas, bem como para os microempresários individuais.
Algumas das campanhas recentes desenvolvidas pela nova/sb para o BNDES, em âmbito
nacional e nos principais meios: "Fatos", "Histórias Possíveis", "Patrocínio da Canoagem
Olímpica Brasileira" e "Transparência", a última, para lançamento do novo sife do banco,
recém-veiculada.

\
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Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas. É atendido pela nov{sb desde iunho de
2013. Entidade que presta serviço social autônomo, integra
o Sistema S. Objetiva auxiliar o desenvolvimento de micro
e pequenas empresas, estimulando o empreendedorismo no
país. Atua também com foco no processo de formalização

da economia, por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de
capacitação, feiras e rodadas de negócios. Parte desse esforço ganhou visibilidade com
a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, em dezembro de 2006. Além do
trabalho de consultoria aos empresários no que tange a diversas questões, como abertura
de empresas, formação de preço de venda, administração financeira, recursos humanos,
entre outras. O Sebrae também possui diversos projetos especiais, dentre eles, o Projeto
de Orientação para o Crédito, o Empretec, além de projetos voltados ao associativismo
e à autossustentabilidade. Como suporte para os pontos de atendimento nas 27 unidades
da federação, as campanhas do Sebrae Nacional säo divulgadas na mídia de massa, como
a TV e em todo o território nacional.

A Constituiçäo Federal de 1988 determinou ser dever do
Estado garantir saúde a toda a população e, para tanto, criou
o Sistema Único de Saúde. Dessa forma, percebemos a
grandeza da atuação do Ministério da Saúde, QUê, conforme
prenuncia no seu sife, tem a função de oferecercondições para

a promoção, proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as enfermidades,
controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde,
dando, assim, mais qualidade de vída ao brasileiro. Dentre as suas ações e programas,
destacam-se: Academia da Saúde, Saúde da Família, Mais Médicos, Melhor em Casa,
Farmácia Popular, Cartão Nacional de Saúde, Pronto Atendimento, Humaniza SUS, Política
Nacional de Alimentação e Nutriçäo, Doação de Órgãos, SAMU, Controle do Câncer,
QualiSUS-Rede, Controle do Tabagismo, Banco de Leite Humano, além de todas as ações
de prevenção. Atendido pela nova/sb desde janeiro de 2017, o Ministério da Saúde,
consoante sua missäo descrita acima, é um cliente de atuação nacional, com veiculação
de campanhas comumentemente exibidas na televisão para o território nacional. Nesse
curto período, a nova/sb criou e veiculou a Campanha de Prevenção e Tratamento da
Tuberculose e a de Doação de Leite Materno e prepara para levar ao ar, nos próximos
meses, uma Campanha de Multivacinaçäo.

I
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Banco Central do Brasil. Foi criado em 31 de dezembro de
1964. Como "banco dos bancos", tem a missão de assegurar
a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema
financeiro sólido e eficiente. Suas principais atribuições
são: (i) emitir papel-moeda e moeda metálica; (ii) executar

compra e venda de títulos federais (por meio de operações de open market), tanto para

executar política monetária como para o próprio financiamento do Têsouro Nacional; (iii)
receber depósitos compulsórios e voluntários do sistema bancário, assim como realizar
operações de redesconto e outros tipos de empréstimos às instituições financeiras; (iv) ser
o depositário das reservas internacionais do país; e (v) autorizar o funcionamento, fiscalizar
e aplicar as penalidades previstas a instituições financeiras. O atendimento da conta teve
início em maio de2014,com a nova/sb promovendo campanhas veiculadas nacionalmente
no rádio, como a de informações de capitais brasileiros no exterior e, em 2016, a campanha
de uso das moedas e notas do real para estrangeiros, durante as Olimpíadas, veiculada
internacionalmente, no Rio de Janeiro e nos estados que sediaram partidas de futebol na

fase classificatória das Olimpíadas. No mês de julho, iniciou uma campanha nacional para

incentivo do uso de moedas pela população em geral, buscando diminuir a falta de troco
pela retenção de moedas para si.

Special Dog. É cliente da nova/sb desde novembro de
2016.0 Brasilabriga 52,2milhões de cães e 22,41milhões de
gatos dentro das residências, o que deixa o país em segundo
lugar no ranking mundial de população de cäes. Prova
disso é que os consumidores brasileiros desembolsaram

R$ 18 bilhões, em 2015, com produtos e serviços para os animais de estimação, sendo
67% desses gastos com rações e alimentos para os pefs. Atualmente, é o terceiro maior
mercado mundial, segundo a Associação Brasileira da lndústria de Produtos para Animais
de Estimação - Abinpet, dominado pelas empresas multinacionais, sendo uma das raras
exceções a Special Dog, que, em 15 anos de atividade, tornou-se uma das cinco maiores
empresas do setor. Conta, atualmente, com um portfólio de rações para cães e gatos
nos segmentos standard, premium e super premium, que chegam aos 25.000 pontos de
venda espalhados em sete estados do país: Säo Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro,
Paranâ, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. A Special Dog é reconhecida como
uma empresa de excelência na fabricação de petfoods e prevê, nos próximos cinco anos,
um crescimento em torno de 40o/o com o lançamento de novos produtos, ampliaçäo para
outros estados do Brasil e forte expansäo no mercado internacional. Caberá à agência
organizar todo o marketing da Special Dog, por meio de um atendimento 360 graus, desde
a promoçäo institucional e de produtos, o planejamento e a operacionalização dos pontos
de venda, até a divulgação dos produtos nos meios off-line e on-line.
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World Health
Organization
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World Health Organization OMS. Foi criada como
uma agência específica da Organização das Nações
Unidas - ONU, em 1948. O objetivo da OMS é ambicioso:
"A obtençäo, por todos os povos, do nível de saúde mais
alto possível". Entre as frentes de trabalho da OMS, hoje,

está o combate ao uso do tabaco e às doenças crônicas: câncer, diabetes, derrame e
doenças cardíacas. A nova/sb conquistou a conta da OMS em março de 2008, em uma
concorrência internacional da campanha para o "Combate ao vício do tabaco entre os
jovens", competindo com algumas das maiores agências mundiais. A partir de então, passou
a ser convidada para outras concorrências. Nesse período, conquistou as campanhas de
combate ao tabaco, em 2010 e 2016; a campanha do Dia Mundial da Saúde, em 2011,
com o tema "O uso balanceado é o melhor remédio"; e as campanhas do Dia Mundial da
Doação de Sangue, de 2011,2012,2013,2014e2015. Em 2017,fazde novo acampanha
do Dia Mundial de Combate ao Tabaco, que vai falar ao mundo sobre como o avanço do
consumo do tabaco freia o desenvolvimento regional, nacional e global. Essas campanhas
são exibidas para diversos povos, com idiomas e costumes diferentes, o que implica
adequar as peças näo só à língua local, como aos dialetos de cada povo. Portanto, é um
cliente para o quala nova/sb, desde março de 2008, vem desenvolvendo campanhas,
quase todas ganhas em concorrências com agências internacionais de renome,
cuja divulgação abarca os cinco continentes do planeta, algumas com exibição da
nnpeça-mãe" em mais de 200 países. Para cada campanha criada, a agência sempre
entrega, dentre outras peças, um vídeo, cabendo à OMS veiculá-lo por meio de seus convênios
e acordos com os órgãos de saúde de cada país. Nesse formato, foram exibidas em TV as
campanhas de combate ao tabaco de 2008, 2010,2016 e2017 e as æmpanhas de doação de
sangue de 2011, 2012, 2014 e 2015.

lnternational Labour Organization OlT. Conta
conquistada em novembro de 2013. É a agência das
Nações Unidas que tem por missão promover oportunidades
para que homens e mulheres possam ter acesso a um
trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade,

equidade, segurança e dignidade. Uma das frentes de atuação do órgão é a erradicação do
trabalho infantil e do trabalho escravo. A conquista da conta foi fruto da campanha "Cartão
Vermelho para o Trabalho lnfantil", cujo mote fazia alusão à penalidade máxima do futebol
(o cartão vermelho), aproveitando a proximidade da Copa do Mundo de Futebol da FIFA.
Um dos destaques dessa campanha foi a exibição de uma animaçäo de 30" nos famosos
painéis da Times Square e da Nasdaq, no centro financeiro de Nova York. Aação The Blank
Documenf, ganhadora do Grand Prix de Promo no Prêmio Colunistas DF de 2015, e a
criação da marca do 50 for Freedoln, programa que objetiva convencer ao menos 50 países
membros a ratificar atê 2018 o Protocolo da Convenção do Trabalho Forçado, também
repercutiram globalmente. Além disso, a marca do 50 for Freedom ganhou ouro em Design
no Colunistas. Foi lançada no Senado brasileiro no dia 9 de maio de 2017 a campanha para
que o Brasil ratifique o Protocolo da Convenção do Trabalho Forçado. Até agora apenas
13 países já assinaram, e o esforço é que o Brasil fique entre os 15 primeiros signatários.
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PREFEITURA DE
sÃo PAULoË

novtr/sb

Prefeitura de São Paulo. Foi incorporada à carteira de
clientes em fevereiro de 2007. Nesse período, a nova/sb
teve papel de destaque na reformulação da publicidade da
Prefeitura, que ganhou novo perfil, mais voltado à prestação
de serviços e às informações úteis para a população. Foram

exibidas diversas campanhas no formato de Comunicação de lnteresse Público - ClP,
como as vinculadas ao programa de Assistência Médica Ambulatorial - AMA, criadas para

a desconcentração de atendimento; o Mãe Paulistana, programa de assistência à mulher
grávida; a campanha de combate às inundações; a campanha para incentivar o cuidado
com os animais domésticos; a campanha de prevenção contra a dengue; a de proteção
aos pedestres, e as de mobilidade urbana. Em 2017, na nova gestão, foram criadas e
veiculadas as campanhas Sua Nota Vale Um Milhão, Comunicado da Saúde, Balanço de
Programas e Açöes, Virada Cultural e Prevençäo e Combate às Drogas.

l

EE St¡opp¡ngVilaOlímpia

Shopping Vila Olímpia. Um polo de desenvolvimento da
capital paulistana que apresentou crescimento exponencial
ao longo dos últimos anos. Reúne sede de empresas,
principalmente das áreas de lnternet e tecnologia;
restaurantes famosos e casas noturnas descoladas, além

de residências de um público prioritariamente jovem. lnaugurado em novembro de 2009,
o Shopping Vila Olímpia reflete esse estilo de vida em um projeto arquitetônico que teve
inspiração na estética fabril do início do século XX, quando essa região era ocupada por
fábricas e armazéns. Agrega compras, serviços, lazer e cultura em um ambiente agradável,
moderno e aconchegante. São 191 lojas em seis pisos, sete salas de cinema e teatro,
além de um andar inteiro com ótimos restaurantes e praça de alimentação completa.
O Shopping Vila Olímpia é cliente da agência desde outubro de2014, com campanhas
nas principais datas festivas do calendário comercial, desenvolvidas para TV rádio, on-line,
impresso, mídía exterior e comunicação interna, com banners e peças de ponto de venda.
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ParkShopping

novtr/sb

ParkShopp¡ng. É um dos 18 shoppings da gigante
Multiplan, uma das maiores empresas da indústria de
shopping centers do país. lnaugurado em 1983, foi um
divisor de águas no comércio de Brasília, levando para a
cidade grandes marcas do varejo. Com uma área construída

de 53.519 fiì', suas 393 lojas oferecem um mix de compras variado e completo, além
de 10 salas de cinema, ampla praça de alimentação e uma alameda gourmet, que
abriga grifes da alta gastronomia. Em 2012, o shopping se tornou ainda mais completo
com a entrega do ParkShopping Corporate, duas torres comerciais construídas em seu
terreno. Referência de moda, cultura e diversão na capital federal, o ParkShopping
recebe mais de 11 milhões de visitantes por ano e gera 4.200 empregos. É o mais novo
cliente a integrar a carteira da nova/sb, sendo atendido pela agência desde junho
de 2017.

Governo do Estado de Mato Grosso. A nova/sb
conseguiu se manter entre as cinco primeiras colocadas no
certame de contratação de serviços de publicidade, depois de
acirrada disputa com as agências locais, o que lhe permitiu
começar a atender à conta do Governo de Mato Grosso

em junho de 2016. O Estado de Mato Grosso é conhecido como o celeiro do país, campeão
na produção de soja, milho, algodão e rebanho bovino. Agora, quer alcançar novos títulos
do lado de fora da porteira das fazendas. Com o crescimento "chinês" de seu PlB, que, em
pouco mais de uma década, passou de R$ 12,3 bilhões (1999) para R$ 89,1 bilhões (2013),
segundo o IBGE, representando crescimento de 6240/o, o estado iniciou um planejamento
que permitirá a diversificaçäo de sua produção para agregar valor a tudo aquilo que é
produzido em suas terras e que acaba abastecendo o Brasil e o mundo. A nova/sb, a partir
de sua expeftise em ClP, desenvolveu diversas campanhas e ações de comunicação
veiculadas regionalmente, como Queimadas, Transformação, Segurança Pública, Greve
na Educação e a de proibição da pesca na época da piracema. Nesse primeiro semestre de
2017,levou ao ar a campanha FIT Pantanal, com divulgação em âmbito nacional do maior
evento de turismo do pais.
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Rotaaoo#f
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Rota do Oeste Rodovias. É a empresa responsável pela
concessão da BR-163 entre os municípios ltiquira (MT) e
Sinop (MT).Aempresa assumiu a administração da rodovia
em março de 2014, por meio de um contrato de concessão
firmado com o Governo Federal, com validade de 30 anos.

O seu desafio é transformar a BR-163, principal corredor de escoamento da produção
agroindustríal do Centro-Oeste, em uma rodovia cada vez melhor e mais segura.
Diariamente, 70 mil veículos passam pela BR-163, dos quais 680lo são caminhões.
A Rota do Oeste é cliente da nova/sb desde setembro de 2016, quando foicontratada
para comunicar os 40 anos da BR-163 e contar a história da rodovia e sua importância.

lnstituto Horas da Vida. É atendido pela
nova/sb desde 2013 como cliente pro bono. E uma
associação civil, sem fins lucrativos, criada em dezembro de
2012. Tem o propósito de indicar uma soluçäo para que, de
maneira organizada, mais pessoas tenham acesso à saúde.

Profissionais e empresas da área da saúde parceiros atendem gratuitamente pessoas
encaminhadas por instituições (ONGs) com trabalho social reconhecido. Hoje, atende a 12
ONGs com mais de 30 mil pessoas em quatro estados brasileiros (SP, RJ, RS e SC). De
2013 até hoje, a nova/sb desenvolveu materiais institucionais como folders, flyers, banners
e filmes com o propósito de conquistar novos voluntários e patrocinadores para o projeto,
além das campanhas "Dia de Doar" e "Natal 2014".

Onda Garioca. É uma ONG que desenvolve projetos ligados
à preservação ambiental, educação, gestão de resíduos
sólidos, cultura e assistência à população em situação de risco
social na cidade do Rio de Janeiro. Desde 2010, é atendida
pela nova/sb como cliente pro bono, para a qual foram

desenvolvidos projetos relevantes, como a "Ecotampas" - projeto de reciclagem de tampas
de refrigerantes em parceria com o Metrô; "Praça do Futuro" - projeto de inclusäo social
e urbana da comunidade do Têrreirão; "Costurando" - projeto de inclusão e capacitação
profissional nas comunidades que usa a reciclagem de lonas; "Roda Cultural" - projeto
de inclusão e capacitação profissional de jovens da comunidade que usa a arte urbana
e a música; "Real Juventude" - projeto de lazer e esporte junto a crianças e adolescentes
da comunidade, entre outros.
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EQUIPE TÉCNIGA PARA ATENDER AO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O item 11 .6.b), um dos que se referem à capacidade de atendimento da agência a ser relatada
nesta licitaçäo, prevê a quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo resumido
(no mínimo, nome, formação e experiência), dos profissionais que poderão ser colocados

à disposição da execução do contrato, discriminando-se as áreas de estudo e planejamento,

criação, produção de rádio, TV e cinema, lntemet, produção gráfica, mídia e atendimento.

Ocorre que nesta concorrência há um cálculo matemático feito com base na formação
acadêmica e tempo de experiência profissional como publicitário. Dessa forma, a equipe que

está sendo colocada neste item é reduzida, porém com a cobertura das áreas indicadas no
parágrafo anterior, pois visa atender às condições de pontuação estabelecidas neste certame.
Na prática do dia a dia, essa equipe poderá ser mais numerosa e abrangente, no intuito de
buscar as melhores soluções de comunicação ao cliente.

Seguem os currículos dos profissionais disponibilizados, com sua formação acadêmica
e tempo de experiência no ramo de publicidade. Os documentos que comprovam
esses dois quesitos estão contidos no ANEXO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO -
coMpRovAÇÃo DA FoRMAÇÃO E TEMPO DE EXPERTÊNC|A DA EQUIPE MíNIMA.

)
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EQUIPE TECNICA

)

1- ANA PAULA PEDROSA, diretora
de Atendimento, graduada em
Comunicaçäo (Publicidade e
Propaganda) pela UnB e com
especialização em Marketing pela
ESPM (não concluído), tem mais de 20
anos de experiência em publicidade.
Nesse período, atendeu contas
institucionais, como Ministério da
Saúde, Aneel, Sebrae, Correios, Souza
Cruz Corporativa, Grupo Gerdau,
Grupo RBS, entre outras, em sua
atuação nas agências DM9DDB, SLN
Comunicação, Denison e outras. Em
agosto de 2005, passou a integrar a
equipe da nova/sb.

2- S ERG lO CAM PAN l, d ireto r
de Atendimento, graduado na
Universidade de Ribeirão Preto-SP em
Comunicação Social Publicidade e

Propaganda, com MBA em Marketing
pela FGV. Tem mais de 13 anos
de experiência de atendimento em
agências de propaganda. Na Agnelo
Pacheco Comunicação, atendeu aos
seguintes clientes: Caixa Econômica
Federal, Grupo Playcenter, Basf, Duty
Free. Foi sócio-diretor da Ponto de
ldeias Comunicação, responsável pelo
atendimento dos seguintes clientes:
Gas Brasiliano, Grupo Leão e Leão,
Papel Carlos, Aymoré Financiamentos,
Consórcio Nacional Primo Rossi ABC,
Prefeitura de Araraquara, Prefeitura
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de São Carlos, Prefeitura de Matão,
Prefeitura de Bebedouro, Prefeitura de
Itápolis, entre outros. Atualmente, na
nova/sb, é responsável pelo atendimento
da conta da Special Dog.

3. KAR¡NA MENESES DA SILVA,
supervisora de Atendimento,
graduada na Universidade Cruzeiro do
Sul em Administração e especializada
em Marketing pela Madia Marketing
School. Tem mais de 8 anos de
experiência de atendimento em agência
de propaganda e um ano de RTV.
Já atendeu às seguintes contas:
Prefeitura de São Paulo, Prodesp,
Poupatempo e Horas da Vida.
Atualmente, na nova/sb, atende à conta
da Prefeitura de São Paulo.

PLANEJAiIIENTO

4- SÉRG¡O DE SOUZA SILVA, dirEtOr
de Planejamento de Produtos,
graduado em Comunicação Social
pela Escola de Comunicação e Artes
da USP e mestre em Administraçäo
de Empresas pela FEA-USP, com
foco em Marketing. Tem mais de 19
anos de experiência em comunicaçäo.
Realizou planejamentos estratégicos
de comunicação para clientes do
segmento financeiro (CAlXA, Banco
Safra, Banco Sofisa), previdência
(BrasilPrev), telecomunicações (Vivo,
Nextel), eletroeletrônicos (Electrolux,
Samsung, Dako, GE), automotivo
(Toyota), alimentos e bebidas (Batavo,
Grupo SchÍncariol), transporte (TAM),
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Visão da Criação de São Paulo e, ao fundo, a Produção Gráfica e o RTV.
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esportes (Asics), papel e celulose
(Suzano Bahia Sul) e varejo (Ponto
Frio, Walmart, Decathlon e Dicico).
Como destaque em sua carreira, foi
responsável pela montagem do Núcleo
de lnteligência e lnovação de Varejo
da QG/Publicis, atuou em projetos
de estratégia digital no Brasil e em
outros países da América Latina para
clientes como Casas Bahia, Expedia
(lançamento da marca Hoteis.com
no Brasil e fortalecimento da marca
Hoteles.com na América Latina), LG
(plataforma América Latina), Sony,
Drogaria São Paulo/Pacheco e Carnes
Wessel. Lecionou estratégia digital
para pós-graduação no MBA da ESPM
e FIA (SP); na graduação, lançou o
primeiro curso de Branded Content
e Transmedia do país, na FAAP
(SP). Na sua carreira passou pela
agência Fischer America, depois 10
B Propaganda, Energy e QG; está na
nova/sb desde novembro de 2012.

5- KARLA LOPES MENDES, gerente
de Conteúdo, graduada em jornalismo
pela Universidade de Brasília e em direito
pelo UniCEUB, com especialização em
Gestão de Mídias Digitais e lnterativas
pela Faculdade de Tecnologia do Senac.
Possui mais de 22 anos de atuação em
comunicação. Trabalhou, inicialmente,
na área privada, em assessoria de
imprensa da Federação das lndústrias
de Brasília e como repórter no Jornal
de Brasília, no Correio Braziliense e na
agência de notícias Panorama Brasil/
DCl. Depois, foi para a ârea pública,
atuando como assessora de imprensa
e como coordenadora de equipe
nas assessorias de comunicação do
Ministério da Justiça e do Ministério
da Saúde e na área de planejamento
da Subsecretaria de Comunicação
lnstitucional - Secom da Presidência
da República. Está na nova/sb desde o
final de 2006, inicialmente no escritório
de Brasília e, desde 2011 , no escritório
do Rio de Janeiro.

o- Áilm FRANcucGl, vice-presidente
nacional de Griação, graduado em
Publicidade, mais de 16 anos de
experiência em comunicação. Em sua
trajetória, foi redator da Lew'Lara, DPZ e

Almap/BBDO, diretor de Criação da Y&R
e Fischer, VP de Criação na Lowe
Lintas, copresidente e CCO na JWT,

sócio-fundador das agências TBWA/
Cápsula e Famiglia e sócio da consultoria
americana de estratégia e inovação
CO:Collective. Foi membro do Conselho
Mundial de Criação da JWT (2004 a 2005),
diretor de Criaçäo Global para a marca Lux
(Unilever) e duas vezes jurado brasileiro
do Festival de Cannes (1998 e 2005). Foi
premiado em festivais do Brasil e do mundo,
incluindo 16 LeÕes no Festival de Cannes e
Prêmio Caboré - Profissional de Criação do
Ano (2005).

7- CAIO GRAFIETTI, diretor de arte,
bacharel em Comunicação Social
com habilitação em Publicidade e
Propaganda pela UniversidadeAnhembi
Morumbi, São Paulo. Tem mais de 23
anos de experiência na área de criação.
Trabalhou em algumas das mais
importantes agências de propaganda
do Brasil, como Talent, Young &
Rubicam, Grey, TBWA, Grupo Havas,
entre outras. Desenvolveu cases para
clientes como O Estado de S. Paulo, p
Banco Santander, Fujifilm, Grupo Pão
de Açúcar, Unilever, Mercedes-Benz,
Pedigree, BMW, Nissan, Sabesp,
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Adidas, BlC, Prefeitura de São Paulo,
Gafisa, Caixa Econômica Federal, SBT,
3M, Cinemark, Hyundai, TlM, Emirates
Airlines, AACD, entre outras. Em 2007
foi eleito entre os 10 melhores diretores
de arte do país pelo Prêmio Colunistas.
Principais prêmios conquistados:
Festival de Cannes, New York
Festival, FIAP, London Festival, ABP
Festival, Prêmio Colunistas, Prêmio
ANJ, entre outros. Está na nova/sb
desde maio de 2017.

8- ANDRÉ PESSOA, redator sênior,
graduado em Comunicação Social,
habilitação em Publicidade e Propaganda,
pela Universidade Católica de Salvador.
Tem mais de 14 anos de experiência como
redator e/ou liderando a criação de grandes
agências nacionais e globais, como W/Brasil,
DM9DDB, Eugenio/DDB, Fischer America,
Propeg, BorghiErh/Lowe, Santa Clara,
Havas, Ogilvy e nova/sb. Nesse período,
atendeu a clientes como América Móvil,
Unilever, Nestlé, Coca-Cola, Heineken,
Guaraná Antarctica, Citroën, Honda, BlC,

iG, GNT, ltaú, Caixa, Johnson&Johnson,
O Boticário, Valor Econômico, Aché,
Bristol Myers Squibb, Takeda, Panasonic,
Philips, TAM, Telefônica, Vivo, UNICEF e
OMS, além de ter criado para governos
municipais, Governo Federal e ministérios.
O trabalho para essas agências foi
reconhecido e premiado nos principais
festivais nacionais e internacionais, como
Cannes Lions, Clio Awards, London
Festivals, New York Festivals, Young
Guns, The Funniest Commercial of The
Year, Epica Awards, El Ojo, Festival
lbero-americano de Publicidade (FIAP),
Wave Festival e Anuário do Clube de
Criação de Säo Paulo. Está na nova/sb
desde maio de 2017.

9- JOSÉ GERALDO OLTVEIRA (GERA),
redator sênior, formado em
Comunicação Social, habilitação em
Publicidade, pela PUC-MG, com mais
de 18 anos de atuação no mercado
publicitário. Trabalhou em importantes
agências nacionais e multinacionais, nos
mercados de Belo Horizonte e Brasília,
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com destaques para Casablanca
Publicidade, RC Propaganda, JMM
Publicidade, em Minas Gerais, e Lowe
e McCann, em Brasília. Desde abril
de 2005, integra a equipe da nova/sb.
Criou campanhas para clientes como
Pitágoras, BH Shopping, Americel
Celular, TIM Celular, Água de Cheiro,
Prefeitura de Belo Horizonte, CAIXA,
Banco do Brasil, Ministério da Cultura,
Ministério dos Transportes, Ministério
da Educação e Embrapa.

10- FABRICIO ZA9O CURI, diretor
de arte, graduado em Publicidade e
Propaganda pela Fundação Armando
Alvares Penteado e em Design pela
Panamericana/Escola de Artes e Design
(EPA), com recentes cursos na Miami
Ad School São Paulo. Acumula mais
de 12 anos de experiência, trabalhando
em agências como Calia Assumpção
Publicidade, Duda Propaganda, BorghiErh/
Lowe, BigMan e, desde 2009, na nova/sb.
Nesse período, teve como clientes Banco
do Brasil, Petrobras, Guaraná Antarctica,

ESPN, Riachuelo, Shopping lguatemi,
Unilever, Vivara, BNDES, Metrô de
São Paulo, Sabesp e Prefeitura de
São Paulo.

11- MARCELO MAIA, diretor de
arte, graduado em Publicidade
e Propaganda pela ESPM e pós-
graduado em Art Direction pela School
of Visual Arts of New York (Academic
Programs: BFA.GEN_Acumuled 6
Credits). Tem experiência de mais de
14 anos no mercado. Está na nova/
sb desde outubro de 2007. Trabalhou
para clientes como BNDES, Sabesp,
Mackenzie, Prefeitura de São Paulo,
Secom Federal, Unicef, CAIXA e Rede
Record. Acumula prêmios como Leäo
de Bronze no Festival de Cannes, ouro
no London Festivals, dois Grandes
Prêmios e dois ouros pela ABP, além
de Anuários do Clube de Criação de
Säo Paulo, Grande Prêmio de Mídia
Exterior no Prêmio Colunistas Brasil e
Prêmio ANJ (Associação Nacional de
Jornais) de Criação Publicitária.

C\
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12. DAVID CHALUB MARTINS,
diretor de Mídia, graduado em
História pelo UniCEUB, com master
em Gerenciamento de Mídía pelo
Stirling Media Research lnstitute, da
University of Stirling. Tem mais de 17
anos de experiência na área de mídia.
Lecionou Mídia e Marketing no lnstituto
de Educação Superior de Brasília e,
durante esse período, orientou cerca
de 100 projetos de conclusão de curso.
Trabalhou como produtor de conteúdos
audiovisuais para clíentes como Sebrae
Nacional, Conselho Federal de Medicina,
Ministério da Cultura, Secretaria de
Saúde do DF, entre outros. Atuou como
gerente de Operações da agência on-
line Digital Mediavox, trabalhando
diretamente em contas como Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Correios, Petrobras, Secom, Denatran,
Honda, Vivo, entre outras. Em abril de
2012 foi eleito presidente do Grupo
de Mídia de Brasília, permanecendo
no cargo até abril de 2016.
ïrabalhou como gerente de Mídia na
McCann-Erickson Worldwide, na
qual atendeu às contas da Embratur,
Embrapa, TIM CO e Politec. Foi diretor
nacional de Mídia da Giacometti, onde
permaneceu até janeiro de 2017,
quando foi contratado como diretor de
Mídia da nova/sb, no escritório de São
Paulo.

1 3. ESTANLEY ROBSON DA CUNHA,
diretor de Mídia, formado em
Administração pelo lnstituto de Ensino
Superior do Planalto, pós-graduado
em Marketing (UniCEUB). Acumula
experiência de mais de 17 anos no
mercado de publicidade. Tem passagens
por agências como Grottera, Master,
DM9DDB e Fischer. Atendeu contas
como Fiat Regional, Vivo, Claro, Cartäo
BRB, Giraffas, Ponto Frio, Ministério da
Saúde, Sebrae Nacional e Ministério da
Justiça, entre outras. Chegou à nova/

sb em novembro de 2008 para reforçar
a direção de Mídia da agência para as
contas da CAIXA, Sebrae Nacional,
Secretaria de Comunicação Socíal da
Presidência da República e lnframérica.

14- GRAZIELA MIRANDA VILLELA,
coordenadora de Pesquisa de Mídia,
graduada em Comunicação Social
(Publicidade e Propaganda) pelo
Unifieo, tem 14 anos de experiência
no mercado publicitário. Trabalhou no
lbope Pesquisa de Mídia e na Rede
Record. Está na nova/sb desde abril de
2014. Atendeu aos clientes Prefeitura
de São Paulo, Metrô, Piracanjuba, Rede
Record, CAIXA, Secom-PR e Sebrae.

15. ARTUR BARROS MOREIRA,
supervisor de Mídia Digital, formado
pelo lnstituto de Ensino Superior de
Brasília (IESB) em Comunicação Social
- Publicidade e Propaganda, com pós-
graduação em Planejamento e Gestão
Empresarial pela Universidade Católica
de Brasília. Com mais de 12 anos de
atuaçäo no mercado, começou sua
carreira na Digital Group, depois Agnelo
e Giacometti. Está na nova/sb desde
março de 2016. Atendeu aos clientes
Ministério da Saúde, Ministério do
Turismo, Petrobras, Sesi, Senai, Sebrae,
Caixa Seguros, Caixa Econômica
Federal, Banco do Brasil, Vivo, Burger
King, Correios, Universidade Católica,
Terraço Shopping, ParkShopping,
Ministério das Cidades, Bancorbrás
e Vestcon.

16- SORAYA COELHO, Diretora
de Estratégia Digital, bacharel em
Comunicaçäo Social com habilitaçäo em
Publicidade e Propaganda pela U niversidade
Católica de Brasília e pós graduada em
Gestão de Marketing Digital pela UnYLeYa.
Possui mais de 9 anos de atuação no
mercado publicitário online e offline.
Trabalhou nas agências Talk lnteractive
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e AgênciaClick. Atendeu clientes dos
segmentos ministérios, Governo Distrital,
ONGs, instituições financeiras federais e
privadas, universidades, telefonia móvel,
redes de fast-food, instituições de saúde,
construtoras, meios de comunicação,
concessionárias de veículos e escolas.
Em sua carreira, ganhou o Prêmio Webby
Awards, Merit One Show I nteractive e Prêmio
About. Entrou na nova/sb em dezembro
de 2012.

PRODUçÂO nrV E GRÁFIGA

17- ANNA BOHM, gerente de RTV,
graduada em Publicidade e Propaganda
pela FAAP. Tem mais de 10 anos de
experiência na área. Trabalhou na
produtora cinematográfica llimitada
Limitada e nas agências Talent, Fisher
America, JWT, QG Propaganda, Publicis

e Lua Propaganda. Nesta última,
coordenou os departamentos de RTV
e Art Buyer, atendendo clientes como
Prefeitura de São Paulo, Governo do
Estado de Säo Paulo, Lifan, Metrô e
Tucca. Além desses clientes, atendeu
Lojas Americanas, Jornal da Tarde,
Nova Schin, Vivo, Toyota, Coca-Cola,
Unilever, Ford, Mafre, Dicico e Procter,
entre outros. Está na nova/sb desde
junho de 2017.

18- TICIANA DA ROCHA CAVALCANTI,
prod utora l, graduada em
Comunicação Social pela Universidade
Católica de Salvador e especialização
em Marketing pela ESPM-SP. Tem
12 anos de atuaçäo em comunicação
e marketing. Nesse período, trabalhou
em Salvador nas agências de
publicidade Objectiva Comunicação

novH/sb
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Visão da Mídia do escritório de São Paulo
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e Mezo Agência de Marketing, como
apoio ao atendimento e execuçäo
de atividades de produção e mídia,
e nas empresas T2 Empreendimentos e
Participações, Urca Empreendimentos
e lncorporações, Valores Editora
e W.Grupo, como assistente na área
de marketing. Está na nova/sb desde
2012 e integra a equipe de atendimento
da Secom-PR.

I 9-SARAI-l J EAN N E OLM¡RA, revisora,
formada em Letras Licenciatura
Plena pelo UniCEUB e trabalha com
revisão há 8 anos. Já atuou no Equipe
Pré-vestibular, Correio de Brasília
e Módulo, empresa de Consultoria em
Segurança da lnformação. Está na
nova/sb desde 2009, desempenhando
a função de revisora de todas
as peças publicitárias.

RESUIUO DO QUADRO DA EQUTPE TÉCNtnA

3

2

0

MiDIA 4

1

3

ÞEFART.AMEN.TOS'l8ETORES TOTAL

AÏENDIMENTO

PLAN EJAMENTO/CONTEÚDO

cRrAçAo

ESTRATÉGN D¡GITAL

PRoDUÇAO DE RADTO E TV/PRODUçÃO GRÁF|CAIREV|SÃO

TOTAL 19

u

As comprovações de formação acadêmica e tempo de experiência encontram-se no anexo
após o item "lnformações de Marketing Disponibilizadas ao Governo do Estado de São Paulo".
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AS TNSTALAçÖES, A INFRAESTRUTURA E OS RECURSOS MATERIAIS

A nova/sb mantém escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Guiabá, no intento
de atender aos seus clientes que têm base administrativa e/ou de operações nas aludidas
cidades. O relato das nossas atuais instalações fornece uma visäo da alta capacidade
instalada em São Paulo e da utilização, por meio de Tl, dos equipamentos e recursos
materiais dos demais escritórios.

A sede da nova/sb está instalada em São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501,

160 andar, conjunto 161 , Edifício Eldorado Business Tower. A escolha desse edifício de 32

andares, localizado em frente à Marginal do Rio Pinheiros, tem a ver com sua certificaçäo no

Leadership in Energy and EnvironmentalDesign-LEED, um dos primeiros empreendimentos
de Säo Paulo a obter um certificado Green Building,em2007, condizente com a postura

empresarial presente desde a fundaçäo da nova/sb: tornar sustentável o seu negócio.

O escritório da sede tem cerca de 900 m2 de uma mesma laje, o que permitiu distribuir, em

um único ambiente de trabalho, sem divisórias, todos os departamentos da agência. Além
desse amplo espaço aberto, a sede tem uma espaçosa sala de reuniões para 20 pessoas,

equipada com recursos de áudio e vídeo, incluindo videoconferência, uma sala preparada
para pesquisas e moderações e outras duas para usos diversos. Conta ainda com nichos
espalhados no grande salão, dotados de ampla mesa e de recursos técnicos, visando
reunir as pessoas dos departamentos da agência para um job comum, a fim de buscar mais

rapidamente as soluções dos problemas de comunicação, regra que é seguida com constância

na nova/sb, consoante um dos pilares de sua atuação, narrado no tópico "lntrodução".

\̂\J

,{

TNSTALAçOES

,,J

covERNo Do ESTADo DE sAo pAULo - coNcoRRÊructn No 02t2017



novH/sb

A nova/sb tem escritório em Brasília,
no Edifício Corporate Financial Center,
30 andar, sala 304, situado no Setor
Comercial Norte, Quadra 2, Bloco A.
É um dos mais renomados endereços
corporativos de Brasília, dotado de
infraestrutura moderna e de apoio,
como auditório e salões modulares para
reuniões, seminários e conferências, além
de uma praça de alimentação própria. O
espaço de 540 m2 possui infraestrutura
tecnológica e de comunicação atualizada
e é projetado para acomodar até 70
postos de trabalho, em amplo salão
aberto. Conta com uma sala grande de
reuniões, para até 20 pessoas, dotada
de equipamentos audiovisuais, de
videoconferência e de infraestrutura para
a realização de pesquisas qualitativas,
além de mais três salas para receber
clientes e fornecedores ou para juntar
a equipe para uma reunião de trabalho.
Com essa estrutura física, atende,
atualmente, às seguintes contas:
CAIXA, Sebrae Nacional, Banco Central,
Organização lnternacional do Trabalho -
OIT e Ministério da Saúde.

A nova/sb possui escritórÍo no Rio de
Janeiro, localizado no 40o andar da
Torre do Rio Sul, Rua Lauro Muller,
116, sala 4.005, Botafogo. Conta com
estrutura completa, compreendendo as
áreas de Atendimento, Mídia, Produção
Gráfica, Criação e Administração.
Atende, atualmente, à conta do
BNDES, tendo iá atendido a conta
do Governo do Rio, em conjunto com
a conta do banco. É um espaço com
350 m2, que acomoda uma equipe de
atê 22 pessoas. O escritório obedece
ao padrão de arquitetura e design da
agência, em ambiente aberto, para
acomodar todos os departamentos,
com duas salas de reuniões, uma
principal com os recursos de multimídia
e outra para reuniões de rotina.

a

O escritório de São Paulo está localizado

O escritório de Brasília está localizado
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no Edifício Eldorado Business Tower - uma visão da sala de reuniões principal
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no Edifício Corporate Financial Center - uma visäo da Mídia.
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Para atender ao Governo do Estado
de Mato Grosso, desde julho de
2016, abrimos escritório na cidade
de Cuiabá. Localizado na Av. André
Antônio Maggi, 487 , ao lado do Centro
Administrativo do Governo do Estado,
no 10o andar do Edifício Concorde,
o escritório de 150 m2 é composto
de um salão de 100 m2, que abriga
todo o corpo operacional da agência
(cerca de 14 pessoas), uma sala
grande de reuniões e uma pequena
de reuniões/trabalho. Dotado de
moderna Ínfraestrutura de Tl, no
mesmo padrão dos demais escritórios
da nova/sb, promove com constância
o compartilhamento de iobs com o
escritório de Brasília, o que garantiu
nesse começo de atendimento um
handicap adicional junto ao Governo
do Estado.

INFRAESTRUTURA DE T¡

Para as operações dos quatro escritórios,
estão disponibilizados equipamentos de
última geração e de alta capacidade.
Todos os computadores estão em
rede, combinando servidores físicos
e na nuvem, softwares atualizados
de comunicação e aplicativos em
plataforma Oracle, cujas informaçöes são
atualizadas on-line em todas as estações
de trabalho de todos os escritórios.

As informações do sistema que sejam
de interesse do cliente, como cotação
de preços, autorização de produção,
pedido de inserçäo em veículo, enfim,
informações do cotidiano de uma relação
entre o anunciante e a agência, podem
ser trafegadas pela lnternet, desde que
seja instalado um aplicativo do software
em suas instalações. Com isso, o
cliente e a agência ganham agilidade na
comunicaçäo, eliminação da duplicidade
de tarefas, organização e disposição das
informações, redução da ocorrência de
erros etc.

O escritório do Rio de Janeiro está localizado

Þ'dfllår

\

O escritório de Cuiabá está localizado no Edifício Goncorde, que
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fica ao lado do Centro Administrativo do GoveÍno do Estado - uma visão parcial da sala de operações da agência.
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A Criação utiliza computadores de última
geração da plataforma Apple, também
interconectados a uma rede que possibilita
a execução de trabalhos compartilhados
e o armazenamento de imagens, vídeos
e dados em sforages de alta capacidade
de processamento. O armazenamento
único dos arquivos da Criação libera a
capacidade de memória dos computadores
dos diretores de arte para seu trabalho
local e permite o acesso rápido a todo o
histórico criativo.

Para realizar a troca de informações entre
os quatro escritórios, a nova/sb dispõe de
rede lP de alta tecnologia, dedicada e com
redundância, em que a vazão dos fluxos de

dados, imagem e voz injetados na rede
são encaminhados via VPN Sife fo Sife.
Tal tecnologia permite o gerenciamento
do tráfego com a implantação de
estratégias de diferenciação dos fluxos
de informação, adicionando flexibilidade
e eficiência à infraestrutura de
comunicação, essencial em um cenário
de operações dinâmicas e de conexão
entre os escritórios da agência. Disso
decorre que, nos trabalhos emergenciais
ou nas grandes campanhas, possam
ser utilizadas as forças de trabalho da
estrutura de Brasília, concomitantemente
com as de Säo Paulo, ganhando o cliente
mais agilidade, mais opçöes criativas
e trabalhos completos.

:

Bancada de Griação do escritório do Rio de Janeiro.

EQUTPAMENTOS (RECURSOS
MATERTATS) DTSPONíVE|S

Como vimos, a nossa plataforma de Tl
desempenha papel importante na integração
das tarefas e dos iobs desenvolvidos
em conjunto com pessoas de mais de
um escritório. Por meio de listagem,

relacionamos nas próximas páginas
os equipamentos disponíveis nos escritórios
de São Paulo e Brasília, os locais que mais
frequentemente atenderão às demandas
do Governo do Estado de São Paulo.

\
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Escritório de São Paulo

Site: http:/lwww.novasb.com. br E-mail: contatobsb@novasb.com.br

MODELO PROCESSADOR MEMÓRIA HD

Dell R610 2x Six Core 2.40 GHz DDR3/48G8 2 HD's 300 GB

DellR620 2x Six Core 2.40 GHz DDR3/48G8 2 HD's 300 GB

Dell Power Edge 2900 lntel Xeon 1.86 Ghz 4GB 3 HD's 300 GB

Dell Power Edge 2950 Quad Core lntel Xeon 2.33 Ghz DDR 3 /4 GB
3 HD's1TB + 3HD's
2TB

Power Vault NX 400 Dual Core lntel Xeon 1.8 Ghz DDR3/16G8 4 HD's 1 TB

Mrtual lCPU x 2Core2.4OGHz DDRS/4GB 60 GB

Mrtual l CPU x Z9ore 2,40 GHz DDR3i4GB 60 GB

Mrtual lCPU x 20ore2.4QGHz DDR 3 /4 Gg 60 GB

Mrtual 2CPU x 4Çore 2,40 GHz DDR3/6GB SOGB / SOOGB

Mrtual 2CPU x 2Co¡e2.4Q GHz DDR3/3GB 80GB/3Hd's2TB

Virtual Dual Core 2,40 GHz DDR3/4GB 120 GB

Mrtual 2CPU x 2Core 2.40 GHz DDR3/6GB I20 GB

Mrtual lCPU x 2Core 2.40 GHz DDR3/4GB 60 GB

Vlrtual 2CPU x 2Core 2.4o GHz DDR3/4GB SOGB

Dell Vostro 5470 Core i7 8GB SSD 24OGB

Mrtual 1 vCPU lGB 40 GB

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2.93 GHz 2GB 250 GB

Notebook Vostro 3460 Core i7 - 2.20 GHz 6GB SSD 24OGB

HP 5008 Pro 3130 Core 13 - 3.2 GHz 2GB 320 GB

HP Compaq 3008 MT Core 2 Duo 2.93 GHz 4GB 320 GB

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2.93 GHz 2GB 250 GB

HP Compaq 3008 MT Core 2 Duo 2.93 GHz 2GB 320 G8

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2.93 GHz 2GB 250 GB

HP 5008 Pro 3',l30 Core 13 - 3.2 GHz 2GB 320 GB

HP 0x2390 Core 2 Duo 2.93 GHz 2GB 320 GB

MacBook Pro Core 15 - 2.3 GHz 4GB 320 GB

Dell Core 17 - 3.30 GHz 8GB 250 GB

HP 0x2390 Core 2 Duo 2.93 GHz 4GB 320 GB

HP 0x2390 Core 2 Duo 2.93 GHz 2GB 250 GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 - 2.34 GHz 4GB SSD 120 GB

Dell Vostro 5470 Core i7 8GB SSD I20 GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 - 2.30 GHz 4GB SSD 120 GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 - 2.30 GHz 4GB SSD 120 GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 - 2.30 GHz 4GB 320 GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 - 2.30 GHz 4GB SSD 120 GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 - 2.30 GHz 4GB SSD 120 GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 - 2.30 GHz 4GB 320 GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 - 2.30 GHz 4GB SSD 120 GB

Notebook Vosko 3450 Core i3 - 2.30 GHz 4GB SSD 120 GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 - 2.30 GHz 4GB ssD 120 GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 - 2.3Q GHz 4GB SSD 120 GB

HP Dx2295 Core 2 Duo 2.93 GHz 2GB 250 GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 - 2,30 GHz 5GB SSD 120 GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 - 2.30 GHz 4GB 320 GB

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2.93 GHz 2GB 320 GB

HP ProBook 6408 Core i5 - 2.4 GHz 4GB SSD 120 GB

HP 5008 Pro 3130 Core 13 - 3.2 GHz 4GB SSD 120 GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 -2.3Q GHz 5GB SSD 120 GB

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2.93 GHz 3GB SSD 120 GB

HP DX239O Core 2 Duo - 2.93 Ghz 4GB SSD 120 GB

,rf,



Escritório de São Paulo

Site: http://www.novasb.com. br E-mail: contatobsb@novasb.com.br
DE PAIIA ATENDIMENTO DACONTA

MODELO PROCESSADOR MEMÓRIA HD

MacBook Pro Core i5 - 2.4 GHz 4GB 5OO GB

iMac Core 15 - 2.5 GHz 16 GB 5OO GB

HP 5008 Pro 3130 Core f3 - 3.2GHz 8GB 320 GB

HP D¿390 Core 2 Duo 2.93 GHz 4GB SSD 120 GB

HP Dx2390 Core 2 Duo 2.93 GHz 2GB 250 GB

HP 5008 Pro 3130 Core 13 - 3.2 GHz 4GB 320 GB

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2.93 GHz 2GB SSD 120 GB

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2.93 GHz 4GB 250 GB

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2.93 GHz 4GB 5OO GB

MacBook Pro Core i5 - 2.4 GHz 4GB SSD 240 GB

HP DX239O Core 2 Duo 2.93 GHz 2GB 250 GB

HP 5008 Pro 31 30 Core 13 - 3.2GHz 4GB 320 GB

HP DX239O Core 2 Duo 2.93 GHz 4GB SSD 120 GB

HP 5008 Pro 3130 Gore 13 - 3.2 GHz 4GB ssD 120 GB

Dell Vostro 260 Slim lower Core 13 - 3.30 GHz 4GB 250 GB

Dell Vostro 3460 Core i7 - 2.2O GHz 4GB 5OO GB

Notebook Vostro 3450

HP ProBook 6408

Core i3 - 2.30 GHz 4GB 320 GB

SSD 120 GBCore i5 - 2.4 GHz 4GB

Notebook Vostro 3450 Core i3 - 2.30 GHz 4GB SSD 120 GB

Macbook Core i5 - 2.4 GUz 4GB 500 0B

Mac Pro 6-Core lniel Xeon 2 x 2.4Ghz 32 GB 3 Hds 3TB

Mac Pro Two Quad Gore 2.26Ghz 16 GB 1 HD,s 600 GB + 1 TB

Dell optiplex 755 Dual Core - 1.8 Ghz 2GB 320 GB

Dell optiplex 755 Dual Core - 1.8 Ghz 2Gg 320 GB

MecBook Pro

Notebook Vostro 3460

Core i5 - 2.5 Gllz 4GB 5OO GB

1TBCore 17 - 2.2A GHz 8GB

Notebook Vostro 3460 Core i7 - 2.2A GHz BGB lTB
MacBook Pro Core 2 Duo 2.26GHz 4GB 160 GB

lmac 21 ,5 Core 15 - 2.5 GHz 8GB SSD 240

MacBook Pro Core i5 - 2.4 Grlz 4GB 5OO GB

Mac Mini Core i5 - 2,3 GHz 4GB 5OO GB

iMac Core 2 Duo - 2.66 GHz 4GB 320 GB

iMac Core 2 Duo - 2.66 GHz 4GB 320 GB

Mac Pro Two Quad Core 2.26Ghz 14 GB ssD 240

Mac Mini Core i5 2,3 GHz 4GB 5OO GB

Mac Pro Two Quad Core 2.26Ghz 14 GB 640 GB

iMac UUIC IJ. J Uõ UñZ 4GB UUU UÞ

iMac Core 13 - 3.2 GHz 12 GB lTB
iMac Core 2 Duo - 3.06 GHz 4GB 5OO GB

iMac Core 15 - 2.5 GHz 12 GB 5OO GB

iMac Core 13 - 3.06 GHz 12 GB 5OO GB

iMac Core 15 - 2.5 GHz 12GB 5OO GB

iMac Core 15 - 2.5 GHz 16 GB 5OO GB

iMac Core 2 Duo - 2,66 GHz 8GB 320 GB

lmac 21,5 LED Core 15 -3,2GHz BGB 1TB

lmac 21,5 LED Core 15 - 3,2 GHz 8GB 1TB

lmac 21,5 LED Core 15 - 3,2 GHz 8GB 1TB

lmac 21 ,5 LED Core 15 - 2,8 GHz 8GB 1TB

MacBook Air 13 Core 17 - 2,2 GHz 8GB SSD 512 GB

lmac 21,5 LED Core 15 - 2,8 GHz 16 GB 1TB

\
\



i
'i
¡

I
I

it

Escritório de Brasília

Site: http://www. novasb. com.br E-mail: contatobsb@novasb.com.br

REI.AçÂO DE EQU I PAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DA CONTA

MODELO PROCESSADOR MEMÓRIA HD

Dell lnspiron 3421 Core i5 - 1.8 GHz 4GB 120 SSD

Dell lnspiron 3467 Core i5 2.9 Ghz 4GB 1TB

Dell Latitude D530 Core 2 Duo 2GB 120

Dell Latitude E5520 lntel Core l5 4GB 250

Dell OptiPlex 30'10 Core i3 3.3 Ghz 4GB 5OO GB

Dell OptiPlex 3010 Core i3 3.3 Ghz 4GB 120 SSD

Dell OptiPlex 3010 Core i3 3.3 Ghz 4GB 120 SSD

Dell OptiPlex 3010 Core i3 3.3 Ghz 4GB 5OO GB

Dell OptiPlex 3010 Core i3 3.3 Ghz 4GB 5OO GB

Dell OptiPlex 3010 Core i3 3.3 Ghz 4GB 5OO GB

Dell OptiPlex 3010 Core i3 3.3 Ghz 4GB 120 SSD

Dell Optiplex 7010 Core i5 3.4 Ghz 4GB 120 SSD

80Dell Optiplex 755 Dual Core 2.4 Ghz 4GB

Dell Optiplex 755 Dual Core 2.4 Ghz 4GB 80

Dell Optiplex 755 Dual Core 2.4 Ghz 4GB 80

Dell Optiplex 755 Dual Core 2.4 Ghz 4GB 80

Dell Optiplex 755 Dual Core 2.4 Ghz 4GB 80

Dell Optiplex 755 Dual Core 2.4 Ghz 6GB I20 SSD

Dell Optiplex 755 Dual Core 2.4 Ghz 2GB 120 SSD

Dell Optiplex 755 Dual Core 2.4 Ghz 4GB 120 SSD

Dell Optiplex 755 Dual Core 2.4 Ghz 4GB 80

Dell Optiplex 755 Dual Core 2.4 Ghz 2GB 80

Dell Power Edge 2900 lntel Xeon 2.33 Ghz 4GB 3x500GB/5x1TB

Dell Power Edge R620 2x Six Core 2.40 Ghz DDR3 / 16 GB 4x'1 TB

Dell Power Volt NF 600 lntel Xeon 2.33 Ghz 4GB 5x 500 GB / 3x 1TB

Dell Vostro 260 Core i3 3.3 Ghz 4GB 260

Dell Vostro 260 Core i3 3.3 Ghz 4GB 120 SSD

Dell Vostro 260 Core i3 3.3 Ghz 4GB 250

Dell Vostro 260 Core i3 3.3 Ghz 4GB 250

Dell Vostro 260 Core i3 3,3 Ghz 4GB 120 SSD

Dell Vostro 260 Core i3 3.3 Ghz 4GB 250

Dell Vostro 260 Core i3 3.3 Ghz 4GB 250

Dell Vostro 260 Core i3 3.3 Ghz 4GB 120 SSD

Dell Vostro 260 Core i3 3.3 Ghz 4GB 250

Dell Vostro 260 Core i3 3.3 Ghz 4GB 250

Dell Vostro 260 Core i3 3.3 Ghz 4GB 250

Dell Vostro 270s Core 15 2,80 GHz 4GB 120 SSD

Dell Vostro 270s Core 15 2.80 GHz 4GB 12OSSD

Dell Vostro 3250 Core i5 2.7 Ghz 4GB 5OO GB

G5 Quad Core 1.6 6GB '1 HD's 500 GB

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2.93 Ghz 2GB 250

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2.93 Ghz 4GB 250

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2,93 Ghz 4GB 250

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2.93 Ghz 2GB 250

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2.93 Ghz 4GB 250
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RELAÇÂO DE EQU IPAMENTOS PARA O ATENDI MENTO DA CONTA

MODELO PROCESSADOR MEMÓRIA HD

HP Compaq DX2390 Core 2 Duo 2.93 Ghz 2GB 250

HP Compaq Pro 6300 Core i5 3.2 Ghz 4GB 120 SSD

HP Pro 3410 Series Core i3 3.3 Ghz 4GB 250

iMac Core 2 Duo 3.06 GHz 12 GB 1 HD's 500 GB

iMac Core i5 2.7 GHz BG8 1HD's1T

iMac Core 2 Duo 3.06 GHz 12 GB 1 HD's 500 GB

iMac Corei52.5Ghz 12GB 1 HD's 500 GB

iMac Core 2 Duo 3.06 GHz 12 GB 1 HD's 500 GB

iMac Core i5 2.7 GHz 16 GB 'l HD's 1 T

iMac Corei52.5Ghz 12 GB 1 HD's 500 GB

iMac Corei52.5Ghz 12GB 1 HD's 500 GB

iMac Core i5 2.7 GHz 8GB 1HD's1T

iMac Core i5 2.5 Ghz 12 GB 1 HD's 500 GB

iMac Core 2 Duo 3.06 GHz 4GB 1 HD's 500 GB

iMac Core i5 2.5 Ghz 12 GB 1 HD's 500 GB

iMac Core i5 2.5 Ghz 12 GB 1 HD's 500 GB

iMac Core i5 2.7 GHz 8GB 't HD's 1 T

iMac G5 2.1 Ghz 2GB 1 HD's 160 + 500

iMac G5 2.4 Gllz Dual Core 3GB 1 HD's 250 GB

Mac Book Pro Core 2 Dr¡o 4Gh 120 SSD

Mac Mini Core i5 - 2,3 GHz 4GB 5OO GB

Mac Mini Core i5 - 2,3 GHz 4GB 5OO GB

Mac Mini 1.5 Ghz 3GB 1 HD's 80

MacBook Pro Core i5 - 2.5 GHz 4GB 120 SSD

MacBook Pro Core i5 -2.4 GHz 4GB 500

MacBook Pro Core i7 - 2.2 GHz 4GB 5OO GB

MacMini Core i5 2.3 Ghz 5GB 500 Ggb

MacMini Core i5 2.3 Ghz 3GB 500

MacMini Core i7 2.3 Ghz 4GB 1TB

MacMini Core i7 2.3 Ghz 4GB 1T

MacMini Core i7 2.3 Ghz 4GB 1T

MacMini Core i7 2.3 Ghz 4GB 1T

Notebook Dell lnspiron 14 Core i5 2.5 Ghz 6GB 5OO GB

Virtual Dual Corc 2.40 Ghz DDR3 / 4 GB 60 GB

Virtual 2 vCPU 2GB 80 GB

Dell lnspiron 3421 Core i5 4GB 1TB

Dell Vostro 260 Core 13 4GB 5OO GB

Dell Vosko 350 Core 15 4GB 5OO GB

G5 Apple Core i5 8Gb 218

G5 Apple Quad Core 6Gb 3TB

MAC MINI 733 Mhz 768 MB '1 HD 40

iMac Core i5 2.7 Ghz 8GB 1 HD's 500 GB

iMac G5 Branco Dual Core 2.44 Ghz 4GB 250 GB

Dell Optiplex 755 Dual Core 2.4 Gllz 1GB BO GB

\,
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SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO

l

Sob a co-coordenação de Át¡la Francucci,
vice-presidente de criação nacional, e
Sergio Silva, diretor de planejamento,
o atendimento da conta do Governo do
Estado de São Paulo será feito com base
em um plano de trabalho que vai integrar
os departamentos de Atendimento,
Planejamento e Conteúdo, Criação,
Digital, Mídia e Produção RTV/Gráfica
dos escritórios de São Paulo e Brasília,
formando uma equipe de trabalho única.

Dessa forma, a agência espera
disponibilizar para o Governo do Estado
de Säo Paulo os melhores recursos para
atingir em plenitude o que nos inspira
nessa conta: transformar as relações das
pessoas com o Governo do Estado de
São Paulo, tornando sua missão, seus
programas e produtos mais conhecidos
junto à população. Os componentes do
grupo de Atendimento da conta, cujos
perfis estão descritos em tópico anterior,
atuarão de acordo com as demandas

do cliente, sejam pequenas ou grandes
campanhas, simples ou complexas . Esses
profissionais estarão orientados a atuar
com o seguinte lema: pensar como cliente
e agir como agência.

Pensar como cliente é ter pleno domínio
do conjunto de informações do Governo do
Estado de Säo Paulo, seus propósitos e
planos de metas, bem como a amplitude e

abrangência de seus produtos e serviços.
Ê pensar estrategicamente, buscando
inovação, criatividade e maximização
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dos recursos de publicidade. Agir como
agência exige do Atendimento a completa
compreensâo das técnicas publicitárias e
de comunicação, das diversas escolhas
possíveis de aproveitamento dessas
técnicas e a maneira mais adequada de
gerenciar as ações escolhidas.

O Atendimento da nova/sb, portanto,
estará habilitado e informado a respeito
dos ambientes off-line, on-line e mobíle,
voltados ao pensamento 3600, para o que
acontece no mundo da publicidade e dentro
de sua agência. Pensando e agindo dessa
forma, a equipe de Atendimento será capaz
de captar e transmitir corretamente os
desejos e anseios do cliente para dentro
da agência, resultando em respostas mais
assertivas e rápidas. Caberá ao Atendimento
iniciar o movimento sinérgico com os
departamentos da agência - um dos pilares
da nossa filosofia empresarial já relatada
neste caderno - e, mais uma vez, tanto no
escritório de Säo Paulo quanto no escritório
de Brasília. Essa uniäo visará, sempre,
à construção e execução de açöes de
comunicação diferenciadas e mobilizadoras,
porém estabilizadas nos objetivos comuns
definidos em conjunto pelo cliente e agência,
transmitidos pelo Atendimento.

UM PLANEJAMENTO ATIVO

O adjetivo mencionado junto à palavra
"planejamento" traduz com exatidão
essa função nas atividades da nova/sb.
Todas as demandas, não importando o
porte, quer em volume de recursos ou de
complexidade, têm a aplicação de uma
metodologia de planejamento. Como visto
na introdução deste caderno, o volume
de informações exclusivas que a nova/sb
detém sobre os valores e as expectativas
individuais e coletivas dos brasileiros, em
conjunto com os dados do Target Group
lndex TGI do lbope, torna possível
traçar com muita propriedade e agilidade
os perfis de públicos de cada campanha.
Com as demais ferramentas do lbope e
outras ferramentas de outros fornecedores,
também é possível analisar o alcance das
mídias tradicionais e alternativas, traçando
um perfil completo do consumidor de
produtos e serviços, integrando o que ele
pensa, faz, consome, lê e assiste.

Com a associação de todos esses
elementos, o Planejamento entregará ao
cliente, além de uma análise objetiva e
completa dos seus públicos, as formas de
comunicação suscetíveis a tais públicos
e as melhores mídias para atingi-los.

iì
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CR|AçÃO INTEGRADA

A palavra-chave para esse departamento
será "integração". É com a sinergia de
duplas de criativos, eventualmente juntando
os criativos do escritório de Brasília, que a
nova/sb trabalhará as demandas mais
importantes do cliente, resultando disso,
sempre, a proposição de duas ou mais
linhas criativas. Com essa diversidade
criativa, a intenção também é buscar ideias
incomuns. Um novo olhal sobretudo na óptica
da Comunicação de lnteresse Público,
pode trazer novos conceitos e partidos
temáticos interessantes e pertinentes para
a comunicação do Governo do Estado de
São Paulo.

UMA UIÍPN COMPLETA

A competência reconhecida da nova/sb em
negociação com os veículos avançou
para um plano de trabalho que considerou
a integração total da Mídia com o
Planejamento, a partir da interação das
informações oriundas do banco de dados
de nossas pesquisas com os do TGl.
Considerando a estrutura departamental
planejada, o Governo do Estado de São
Paulo terá à disposiçäo uma equipe
completa, incluindo especialistas na mídia
de bairros, dos meios não tradicionais e
do desafiador meio on-line. Com essa
equipe será possível entregar para o cliente
planos de mídia com análise e mensuração
detalhada dos mercados, públicos e
meios, com diagnósticos mais afinados
com a realidade do mercado e do público-
alvo de cada campanha. O pós-venda será
agilizado e, sempre que possível, interferirá
nas campanhas com os ajustes e timing das
programações de cada meio.

O NUCLEO DIGITAL

Atenta às novas tecnologias de comunicação
e à evolução crescente das redes sociais,
a nova/sb tem uma estrutura completa que
pensa, planeja e executa ações nas novas
formas de tecnologia de comunicação,
inclusive e principalmente nas redes sociais
e mobile. Sempre que necessário, haverá o
deslocamento da equipe, hoje em Brasília,
para a cidade de São Paulo.

àùMPLTANCE DA PRESTAçÃO DOS
sERVrçOS

A responsabilidade de uma agência
de propaganda que atende contas da
administração pública se amplia quando se
refere à obediência aos normativos exigidos
por Iei e pela fiscalização dos órgãos de
controle. Ciente dessa responsabilidade, a
nova/sb destacará um profissional para o
gerenciamento exclusivo dessa área. Sob
sua responsabilidade estará a observação
estrita dos trâmites estabelecidos em
contrato e a boa administração dos
recursos públicos.

PR.AZOS PARA ENTREGA DOS
TRABALHOS

O cumprimento dos prazos é rigorosamente
respeitado pela nova/sb. Os profissionais

estarão disponíveis 24 horas e trabalharão
sempre com estrutura comPleta nas

emendas de feriados, a fim de atender
ao cliente em suas demandas emergenciais.
Os prazos a serem cumpridos na execução
do contrato, apresentados no quadro a

seguir, säo divididos em atendimento
normal e atendimento de emergência.
O atendimento normal, que vale Para
efeitos da solicitação do edital, são as
atividades que se referem ao contato no dia
a dia, trata de campanhas e tarefas, ações
costumeiras na relaçäo cliente-agência.
Já o atendimento de emergência trata das
soluções urgentes e de curtíssimo prazo,
presentes nas solicitações do cliente ou

detectadas pela própria agência, como uma
demanda de comunicação a ser promovida

em prazo exíguo.

a
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Tais prazos representam o tempo médio
para o desenvolvimento do trabalho de
cada tipo de demanda. Na prática, podem
ser reduzidos ou ampliados, conforme
a necessidade da solicitação.

Horários de atendimento Horário comercial e plantâo 24 horas

Projetos especiais Atividade permanente

Coleta de informaçöes
divulgadas na mldia

Atividade permanente

Pronto
atendimEnto

para cada
ocorrência

Por demanda
lnternet e outras mldias
interativas

Atividade permanente

Prazos para elaboração de
Plano de Mídia de campanha

De2aSdias 6 horas

Máximo de
I horas

Prazos para criação de
campanha

De3aTdias

Prazos para criação de peça
avulsa Máximo de 1 dia

Máximo de
6 horas

Prazos para produção de
campanha

De3al0dias Måximo de
I horas

Prazos para produção de
peça impressa ou avulsa

Máximo de
I horas

Máximo de 3 dias

EmergênciaNormalObrigaçÕes

l
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A nova/sb colocará à disposição o que o
mercado oferece de melhor em ferramentas
de marketing e todas as informações internas
geradas de interesse para subsidiar a
comunicação do Governo do Estado de São
Paulo. Os itens a seguir detalham todos os
instrumentos.

FERRAMENTAS PARA
MONTAGEM DE ESTRATÉGNS
DE COMUNTCAçÃO E DE rVliOn

A nova/sb adquire as ferramentas que
fornecem dados sobre a segmentação
da população, os hábitos de consumo,
os hábitos e a audiência de mídia que
auxiliam na montagem das estratégias de
comunicação e de mídia. São elas:

TGI-IBOPE Ferramenta de vital
importância näo somente Para o
desenvolvimento de estratégias de mídia,
mas também para o planejamento da
estratégia de comunicação publicitária. Seu
banco de dados permite a análise detalhada

,','¡,i#jÉri-.Ei.iã,,: -.

do consumo de produtos e serviços, hábitos e

atitudes da população e hábitos de consumo
de mídia. Especificamente, por meios, essa
ferramenta proporciona as informações de:

Jornais e Revistas -Avalia o universo do leitor
por título, frequência, valores qualitativos e
otimizadores.

Rádio - Número de ouvintes por emissora,
faixa horária de maioraudiência e preferência
por gênero de programa.

Têlevisão Aberta e Paga - Exposição nos

últimos sete dias, tempo de exposiçäo do
telespectador, opinião sobre a emissora
e faixas horárias e a preferência por gênero
de programa.

Mídia Exterior- Penetração por modalidade. 
D

Cinema - Frequência.

lnternet - Hábitos e comportamentos dos
internautas, provedores de acesso, lugar
e frequência dos acessos.

.:,

TNFORMAçöES DE MARKETTNG, COMUNICAçÃO, PESQUISA E CHECKING
DISPONIBILIZADAS AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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MEDIA WORKSTATION IBOPE - Ranking
de audiência e perfil de programas da TV
Aberta e da TV Paga nos 14 principais
mercados e Painel Nacional de Televisão
(PNT). Periodicidade semanal.

EASYMEDIA IBOPE - Software que traz
a audiência do meio Rádio por emissora/
praça (13 principais praças metropolitanas),
possibilitando a simulação da audiência em
diversos targets, qualificação, alcance e
frequência média.

IVC lnformação sobre circulação
de Jornais e Revistas, permitindo ao
planejamento de mídia acompanhar o
desempenho de cada veículo a respeito
da sua circulação por região, por mês,
por semana, assinatura e banca.

JOVE DATA - Software que traz tabelas de
preços, circulação, formatos de Televisão,
Rádio, Revista, Jornal e Cinema de todos
os municípios brasileiros.

TORABIT - Plataforma de monitoramento
digital capaz de capturar e processar
menções sobre determinado assunto,
marca ou nome nas redes sociais,
blogs, sifes e portais. Realiza aferição
de presença, análise de sentimento,
comparação de perfis, construção de
rankings, identificação de influenciadores
e gerenciamento de conteúdo e de

interação para quem jâ se move ou
pretende se mover no ambiente digital.
A plataforma (SaaS Software as a

Service), criada e desenvolvida no Brasil,
nasceu da necessidade do processamento
de grandes quantidades de dados de
forma rápida e acessível e concentra em
um só lugar todas as necessidades do
monitoramento dig ital.

ALFA Pesquisa que analisa várias
categorias de produto, cruzando dados da
população, venda no varejo, indicadores
socioeconômicos por estado, microrregião,
mesorregião e municípios.

RADIOPLANNING DO IBOPE - Simulador
de Rádio AM e FM nas 13 principais áreas
metropolitanas. Periodicidade mensal com
bancos de dados quinzenais.

IPC MARKETING - Relatório de índice
Potencial de Consumo, dados populacionais,
domiciliares, sociodemográficos, posse de
bens por municípios, UF e regiões, em base
anual.

GOMSCORE Ferramenta de
análíses digitais. Apresenta em
seus relatórios ranking de audiêncÍa,
visitantes únicos e perfil de internautas, com
periodicidade mensal dos sifes, portais e
canais da lnternet e redes sociais. Produz
simulações de internet até 365 dias.
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ACOMPANHAMENTO DO
r NVEsr¡MENTo PU BLrcrrÁnro
Para a execução do acompanhamento de
veiculação, serão disponibilizadas para o
cliente as ferramentas:

MONITOR EVOLUTION IBOPE - Banco
de dados que monitora o investimento
publicitário nos meios TV Aberta, TV Paga,
Rádio e Jornal, cruzando os dados de
categorias/produtos por meios/praças,
a fim de obter informações mensais ou
acumuladas. Os estudos do Monitor
abrangem o investimento publicitário
e a estratégia de comunicação dos
anunciantes, permitindo análises para
conhecer o mercado de atuaçäo e sua
sazonalidade, acompanhar o movimento da
concorrência, valorizar o espaço pu bl icitário
e embasar o planejamento de mídia.

ARQUIVO DA PROPAGANDA
Monitoramento de peças de comunicação
de mídias impressa e eletrônica veiculadas
nos principais mercados brasileiros.

AD FORUM Biblioteca virtual de
campanhas internacionais veiculadas nos
mercados do mundo todo, segmentados
por setor. Traz, por exemplo, um panorama
das ações de comunicação executadas por
governos, seja de instâncias centrais, seja
de governos como o do Estado de São Paulo.

GHECKTNG DAS EX¡BIçÕES

Para realizar a conferência da mídia
veiculada, a agência tem contrataçäo
fixa de checking do meio TV mediante
as empresas independentes lbope
(Easychecking do lbope) e MetaMídia
(Checking MetaMídia), e do meio Rádio,
por meio das empresas MetaMídia, Crowley

Þ
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e Soundview, cada uma contratada para
atender determinados clientes ou regiões
do Brasil. Por meio desses instrumentos
de apoio, temos condições de averiguar as
possíveís falhas de exibição e apresentar
os subsídios necessários ao cliente e ao
departamento de Mídia na negociação de
eventuais créditos ou compensações.

TNFORMAçÖES E
FERRAMENTAS PRÓPRhS

A nova/sb fornecerá ao cliente uma gama
de informações próprías obtidas em
pesquisas e catalogação de campanhas
Comunicação de lnteresse Público
(ClP). Além dísso, disponibilizará o
ferramental próprio do trabalho de
pesquisa, o Popsynergy@, com todas as
suas aplicações, incluindo resultados das
pesquisas do Pulso e de mais informações
e experiências propagadas por meio do
ComunicaQueMuda (CQM), conforme
descrito na introdução desse cardeno.

Como exemplo de uma pesquisa exclusiva
ao cliente Governo do Estado de Säo
Paulo, todo mês faremos uma rodada
exclusiva sobre termos de interesse
para a comunicação do Governo do
Estado de São Paulo, com a aplicação
da metodologia do Triiim, no intuito de

trazer mais informações e subsídios para
a comunicação.

Com esse conjunto de instrumentos,
a nova/sb poderá desenvolver, a pedido do
cliente, um estudo quantitativo e qualitativo,
abordando temas socioeconômicos que
servirão de subsídio na formulaçäo de suas
campanhas publicitárias.

A nova/sb oferecerá, ainda, uma arquitetura
de informações comercializadas no
mercado, Adcorporate, que agrega um
desenvolvimento realizado exclusivamente
para a agência, proporcionando ao cliente
o acompanhamento on-line dos lbbs por
ele solicitados. Com esse instrumento em
mãos, pode-se consultar o andamento
interno do job na agência com seu súafus
de execução.

siNTEsE DAs TNFoRMAçoEs

O quadro apresentado a seguir mostra a
amplitude e a cobertura dos meios com
as ferramentas de mídia disponibilizadas.
Com elas e o suporte de informações
exclusivas da agência, as necessidades
do Governo do Estado de São Paulo
quanto ao conhecimento do mercado e
de seus públicos serão supridas em sua
totalidade. Sem menosprezar as agências
multinacionais, temos aqui um pacote que
poucas podem ofertar.
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Uma outra visão quanto à amplitude, ao alcance das ferramentas e aos recursos próprios
da nova/sb consta do quadro abaixo:

t

TGI- lbope

Media
Workstation

EasyMedia do
lbope

Radioplanning
do lbope

IPC Marketing

ComScore

Jovedata

Torabit

tvc

Arquivo da
Propaganda

Ad Forum

Monitor Evolution

EasyChecking do
lbope

Crowley

Soundview

Checking
Metamídia

Adcorporate

Persona e
Tendências/
Pulso/Bio data/
I nilm

Blos CQM

Ferramentas de marketing e informações próprias e a sua utilização nos meios

CinemaTV TV Revista Rádio Jornal lnternetAberta Paga

Mídia
Exterior

Fenamentas /
Meios
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Documentos comprobatórios das qualificações - ANEXO
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ANA PAULA PEDROSA

1- Tem de ncia

2- Fo Acadêmica
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até o momento
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22 anos

DEPARTATUIENTO

Atendimento

TRATANTEE]IIPRESA CON
Veículos Pesados LtdaVe

taBrasíldeUnificadononstEdetroCen

Ltda& Market

DE
12109t95
01111t95
02t03t98
08/06/98
09/08/99
03/01/00
22t08t05

NO MERCADO

Denison P anda São Paulo Ltda.

SLM Comuni
Centro de Ensino Tec de Brasília

DMgDDB Publicidade Ltda
nova/sb Comuni Ltda

TEMPO TOTAL DE EXPERI

Universidade de Brasília
INSTITUL EDUCACIONAL

Bacharel em Com

DEPARTAMENTO
Atendimento
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coNTRATo DE PRESTAçÃo or sgnv¡Çes

Pelo presente instrumento particular:

SNBB/NOVAGÊNCIA LTDA., sociedade empresária, lirnitada, com sede nesta

capital do Estado de são Paulo, na Alameda Gabriel Monteiro da silva no 'tr049,

CEP 01441-000, Jardim Paulistano, inscrita no Cï\üPJ/MF sob o no

57.118.929/0001-37, neste ato representada na forrna de seu Contrato Social

por Oscar Luiz Kita, casado, administrador de ernpresas, portador do RG no

6.997.027 SSP SP e do CPF no 996.074.848-00, doravante denominada

CONTRATANTE, E

cAD SERVIçOS PUBLIGITÁR|OS LTDA, com sede na SRTV/SUL Qd. 701 -
Conj. L. Bl. 02 no 30 - Sala 236 - Parte A CEP 70.340-902 * Asa Sul - Brasília

DF, inscrita no CNPJ/MF sob o no A7.757.571/000X-'14 e no CF/DF no

07.473.243/001-59, neste ato representada na forma de seu Contrato Social,

doravante denominada CONTRATADA,

doravante, conjuntamente, denominadas de "Partes" oL¡, individualnnente, de

"Parte",

resolvem celebrar o presente CONTRATO EË PRESTAçÃO Oe SERVIçOS

(doravante denominado simplesmente o "Contrato"), rnediante as seguintes

cláusulas e condições:

1. OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestaçäo, pela COIdTRATADA., à

CONTRATANTE, sem excl citários e de propaganda,
cARTORIO FA
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consistentes no estudo, na concepção, na execL!ção de estratégia de

comunicação social, política e institucional e de propaganda propriamente dita,

com o objetivo de promover a venda de mercadorias, prodtltos e serviços,

difundir idéias ou informar o público a respeito de organizaçÕes ou instittliçÕes a

que Servem, bem como o planejamento e a elaboraçäo de pesquisas, a criação

e a arte final, a promoçäo dos produtos e senviços aos consurnidores finais.

1.2 Os serviços seräo prestados rnensalmente, confonrn¡e solicitaçåo da

CONTRATANTE.

2. PRAZO

2.1. O presente Contrato vigorará por tempo ir¡deterrninado, contado a partir da

data de assinatura do presente.

2.2. Fica ressalvado à qualquer das Partes o direito de denunciar o presente

Contrato, imotivadamente, sem qualquer ôr¡us, ¡nediante aviso pnévio, por

escrito, à outra Parte, com 30 (trinta) dias de anrtecedência, período no qual as

cláusulas deste Contrato continuarão sendo respeltadas non¡'nalmente.

2.2.1. Neste caso, a remuneração referente ao período anterior à data da

denúncia e ainda pendente, será paga na data do distrato.

3. OBRTGAÇOES DA CONTRATANTE

3.1. A CONTRATANTE compromete-se a fornecer para a CON-fRATAEA as

informaçÕes, documentos e material necessários para a realização dos serviços.

3.2. A CONTRATANTE deverá pagar a rernuneração prevista na cláusula 5,

abaixo.
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4. OBRTGAçÖES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA declara ter capacitação para prestar o senviço, e

compromete-se a fazê-lo, de forma eficiente, para a CONTRATAI{T'8,

fornecendo-lhe, quando solicitado, relatórios, por escr¡to, sobre os trabalhos

realizados, através de e-mail ou de fax.

4.2. A CONTRATADA compromete-se a participar de reuniÕes collì a

CONTRATANTE, a serem previamente agendadas ern datas estabelecidas, de

comum acordo, com a CONTRATANTE, fornecendo infonmações sobre o

andamento dos serviços.

5. REMUNERAçÃO

5.1. Pela prestaçäo dos serviços objeto do presente, a COI{TRATANTE pagará

à CONTRATADA no dia 30 do mês da prestação de seruiços o valor

correspondente as horas de serviços prestados, ser¡do estipulados os valores de

R$ 140, 00 ( cento e quarenta reais) as horas para os serv!ços de atendinrento

publicitário a nível de direção de conta, de R$ 98,00 (noventa e o¡to reais) as

horas de serviços de atendimento publicitário sênion e de R$ 56,00 (cinqüenta e

seis reais) as horas de serviços de mídia publicitária sênior.

5.2. A CONTRATADA receberá todo !'nês, no dla 29, unna carta coÍ'l'l o

detalhamento dos serviços realizados e as horas gastas no período para cada

um dos serviços prestados para que a COI,|TRATAï,¡TH faça as devidas

conferencias e aprove a emissäo da Nota Fiscal corn o valon correspondente

dessas prestações de serviços.

5.3. A remuneração prevista na clausula 5.1, de acordo com as horas de

serviços prestados, serão pagas mediante depósito ¡ra conta corrente de
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titularidade da CONTRATADA, utilizando-se os comprovarìtes de depósito corno

prova de quitação cabaldo pagamento devido.

5.4. O valor da remuneração acima mencionado será diminuído dos tributos

incidentes sobre tal pagamento, especificamente daqueles a serem retidos e

recolhidos pela fonte pagadora.

5.5. A CONTRATANTE, ao seu juízo e critério exclt¡sivo, poderá pagar à

CONTRATADA, além da remuneração a que se refere a Clátlst¡la 5.'t supra,

um bônus anual, em decorrência da qualidade e excelência dos seruiços qule

lhes tenham sido prestados pela CONTRATADA (o "Bônus").

5.6. O valor do Bônus será estabelecido pela GONTRATANTE, a seu exclt¡sivo

critério. O Bônus será pago até o dia 20 de janeiro do ano seguinte ao da

prestaçäo de serviços.

5.7. Os valores a que se referem as Cláusulas 5.1e 5.5 acinna seräo pagos à

GONTRATADA através de depósito bancário e¡n conta conrente rnantida pela

CONTR^ATADA junto a instituições bancárias, aplicando-se-lhes o quanto

previsto na cláusula 5.4, acima.

5.8. Cada uma das Partes assumirá os triburtos e os erìcargos incidentes sobne a

presente contrataçäo, por cujo recolhimento sejam iegalmente nesponsáveis.

5.9. A CONTRATANTE responsabilizar-se-á por todas as despesas havidas

pela CONTRATADA para a execução do presente Cor¡trato, desde que

previamente autorizados. Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar à

CONTRATANTE os comprovantes das despesas h¡avidas.

5.9.1. A CONTRATANTE obriga-se a reembolsar as despesas havidas pela

CONTRATADA, para a realizaçäo ao p!-esente, no prazo de 10 (dez) dias
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5

contados da apresentação do comprovante de realização da mesma, na forma

indicada na cláusula anterior.

5.10. Cada uma das Partes responderá, cotrn exclusividade, por todas as

obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias atinentes à st¡a atividade.

6. DO REAJUSTE

6.1. A remuneração prevista na cláusula 5.1, acima, poderá será reajustada,

anualmente, com base em negociação entre as partes.

7. TÉRMINO DO CONTRATO

7.1. Sem prejuízo das demais disposições, o presente Contrato considerar*se-á

extinto

a) na hipótese de sua resilição prevista na cláusula 2.2 aclrna;

b) de pleno direito, no caso de falência de unna das Fartes, de pedido de

recuperação judicial por uma delas, ou de dissolução judicial ou extrajudlcial

de qualquer uma;

c) mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias, nas hipóteses de ocorrência:

c.1) de fatos ou situações que importem em descrédito aornercial de qualquler

das Partes; e,

c.2) de caso fortuito ou força maior, que impeça o cumpnirnento das obrigaçÕes

previstas no presente Contrato, por prazo superlor a 30 (trinta) em

que as Partes ficarão dispensadas de pagar qualquen inden
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8. RESOLUçAO

8.1. Sem prejuízo das demais disposiçÕes, o presente Contnato considerar-se-á

resolvido em razão do inadimplemento contratualde qualquer urna das Fartes. A

prejudicada poderá, todavia, caso seja de seu interesse, notiflcar, judicial ou

extrajudicialmente, à infratora, para corrigir o inadimplernento, no prazo de '10.

(dez) dias úteis, sob pena deste Contrato considerar-se resolvldo, de plerlo

direito, após o decurso desse prazo.

8.2. Na hipótese de não pagamento, parcialou total, da rennu¡neraçäo prevista no

presente Contrato, a CONTRATANTE fica obrigada a pagar o valor e¡n atraso

atualizado monetariamente de acordo com a variação do IGPM/FGV (índice

Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundaçäo Getúlio Vargas) ou, no

caso de sua extinção, inaplicabilidade ou limitaçäo de apllcabilidade, por

qualquer outro índice que reflita adequadamer¡te a inflaçäo real da econon'lia.

9" DO SIGILO

9.1. As Partes obrigam-se a manten e fazer conì que seus sócios, diretores,

representantes, empregados, contratados, prepostos e outros agentes a ela

relacionados mantenham sigilo, em caráter permanente, quanto ao presente

Contrato, e todos os dados ou informações relativos à outra Parte, a que

venham a ter, durante a vigência do mesr-¡'lo, conheci¡nento ou acesso, salvo

mediante prévia e expressa autorização da outra Parte para sua divulgação,

responsabilizando-se pelos atos de seus sóclos, diretones, representantes,

empregados, contratados, prepostos e outnos agentes a elas relacionados.

obrigaçÕes quanto a sigilo aqui previstas sobrevivenão ao térnnir¡o do contrato

serão válidas a qualquer tempo.
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10. DA PROPRIEDADE INTELEGTUAL

10.1.4 CONTRATADA reconhece que todos os docurrnentos, estratéglas de

operaçÕes ou negócios, serviços, material, projetos, arquivos, desenvolvidos em

decorrência dos serviços objeto deste Gor¡trato, be¡n conno os direitos de

exploração econômica e de propriedade intelectual nelacionados aos nìesmos

(os "Produfos"), serão de única e exclusiva proprledade da COË'ITRATANTE.

10.2.4 CONTRATADA reconhece que nenhuma rernuneração, valon ou

benefício além daqueles expressamente acordados no item 5 acinna lhes senão

devidos em razão do desenvolvimento dos Produtos, benn como em razão de

qualquer utilização, disposiçäo e fruição dos Produtos pela CONTRATANTE, no

presente ou no futuro. A CONTRATADA concorda enn colaborar, na nredlda do

possível, para que a CONTRATANTE exerça os seus direltos de exclusiva

proprietária dos Produtos, incluindo, sem limitação, através da celebração de

termos de cessão e demais licenças e autorizaçöes n¡ecessárlas para tais flns.

1I. DA INEX|STÊNCIA DE VíNCULO

11.1. Este Contrato não constituirá víncr.¡lo de qualquer natureza, inclusive

trabalhista, entre os eventuais prepostos, adrninistradores, representantes,

sócios, empregados ou outros contratados de urna Parte, ema relação à outra,

bem como não constituirá vínculo de qualquer natureza entre as próprias Fartes,

11.2. Cada Parte responsabilizar-se-á pelo pagamento dos encargos flsca

trabalhistas e previdenciários relativos aos seL¡s respectivos emp

prepostos e outros contratados, se for o caso.

AV. RËB 3749
E: (11) 381
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12. DAS DrsPosrçöes cenn¡s

12.1. Qualquer omissão ou tolerância das Pa¡'tes, n0 que diz respeito à

exigência do cumprimento das obrigações previstas neste Contrato, não

constituirá novação ou renúncia, nem preiudicará seul dlreito de, a qualquer

tempo, exigir a fiel execução das mesmas.

12.2. Todas as comunicaçöes realizadas em razåo deste Contrato deverão ser

feitas por escrito, através de carta registrada ou protocolada, por telefax, com

comprovação de recebimento, por cartório de títt¡los e documentos ou por via

judicial, dirigidos e/ou entregues às Partes nos endereços constantes rlo

preâmbulo ou encaminhadas para outro endereço qL¡e as Fartes venham a

fornecer, por escrito.

12.2.1. Qualquer notificação será considerada corna tendo sido devidamente

entregue na data: (a) da assinatura do aviso de recebi¡nento, (b) da entreEa da

notificação judicial ou extrajudicial, ot.t (c) da confirnnação expressa do

recebimento do fax.

12.3. As alterações do presente Contrato sornente serão válidas qelando

celebradas por escrito, mediante o competente i¡'lstrunner¡to de Adita¡"nento

Contratual, assinado pelas Partes ou seus representantes, com poderes

específicos para esse fim.

12.4. Este Contrato constitui o único e integral acordo entre as Fartes no tocar¡te

ao negócio que constitui seu objeto, substituindo e superando para todos os

efeitos quaisquer outras propostas ou cartas de intenção, assir¡adas

anteriormente a esta data.

12.5. A nulidade ou invalidade de qualquer das cNáusulas contratuais

prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas e do Contrato.
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13. DO FORO

13.1. As Partes elegem o Foro Central da Cornarca da Capital do Estado de

São paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oniusìdas do presente

Contrato, com exclusão de qualquer outro, por n'lais prlvilegiado que seja"

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes flrmam o presente contrato

em 2 (duas) vias de igualteor, juntamente com as duas teste¡munhas abaixo:

São de 2006

BBINOVAOÊT*C¡N LTDA.

BL¡CITA R¡OS [-TDA

Testemunhas:

S

Nome: 4t/Xt

Endereço:

RG: ? ls $x} - o .3çxy''-{ Ê
siSsE'ì-,

Iti/iNonne:

Endereço

RG:

cA o FA L t" È R
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CONTRATO SOCIAL DE GONSTITUIçAO DE CAD SERVIçOS
PUBLICITEruOS LTDA. : ..

Pelo presente instrumento particutar, e na melhor forma de direito, as partes::

,. brasileira, casada sob o regime Oácomunhäo parciar. de bens,-Þubiìffiiia, naturai do Rio de ¡anä¡ro/R¡,portadora da Carteira de ldentidade No 552.gZO expedida pela SSpior 
" 

OoCPF No 244.409.531-34, residente e domiciliada ao Condomínio JardimBotånico v conjunto "1" casa 2g Lago sul - cEp 7o.o0o-ooo - Brasília/DF; e

'ANA PAULA PEDROSA HopF, brasireira, casada sob o regime de
comunhåo parcial de bens, publicitária, natural de Goiânia/GO, portadora da
cartei¡'a de ldentidade No 1.Oss.zgg.gg7 expedida pela sJs/Rs e do cpF No
373.052:,8aL78, residente e domiciliada a seN 31s Bloco "J, Apto 603 Asa
Norte'CEP 70744-100 - Brasília/DF. RESOLVEM, constituir uma sociedade
limitada de acordo com as cláusulas e condiçöes a seguir:

DENOMTNAç.ÃO SOCTAL

1. sociedade limitada, empresarial, exercerá suas atividades sob a
denominaçåo social de "GAD sERVIços puBLlcmÁRþs LTDA."

Parágrafo único: o nome fantasia será plural comunicação,

SEDE E DURAçÂO DA SOCTEDADE

2. A Sociedade terá sede administrativa e foro legal em Brasília, no Distrito
Federal, na sede e domicilio ao sRTV/sul euadra 701 conjunto,,L,, Bloco 02
No 30 sala 236 Parte "A" Asa sul - cEp. To.g4o-go2 - Brasília/DF. A
sociedade poderá, a quarquer tempo, observando-se as disposiçöes contidas
na cláusula 10, abrir, manter ou encerrar filiais, agências, depósitos,

ñ
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) escritórios e outros estabelecimentos, em qualquer parte do território nacional
ou do exterior.

3. A Sociedade vigorará por prazo indeterminado.
o

o1-1

OBJETO SOCIAL

4. A Sociedade tem por objeto social:

a) a prestaçäo de serviços de comunicação e de propaganda, mediante o

estudo, a concepçäo, a execuçäo de estratégia de comunicaçäo social,

política e institucional e de propaganda propriamente dita, bem como o

planejamento e a elaboraçäo de pesquisas, a criação, diagramação e a
arte final, a promoçäo dos produtos, eventos e serviços aos consumidores

finais; e,

b) a participaçäo em outras sociedades, simples ou limitadas, nacionais ou

estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista, ou, ainda, em consórcios.

CAPITAL SOCIAL

5. o capital social á de R$ 9.000,00 (Três mir reais), dividido em 3.000,00

(Três mil) quotas, com o valor nominal de R$1,s0 (um real e cinquenta

centavos) cada, assim distribuídas entre os sócios:

(i) A sócia cristina Gutemberg Lima silva possui 1.s00 (um mil e
quinhentas) quotas, ctim o vator nominal total de R$1.soo,oO (um mil e

quinhentos reais); 
,: _.ji

A sócia Ana Paula Pedrosa Hopf possui 1.s00 (um mir e quinhentas)

quotas, com o valor nominal total de R$1.s00,00 (um mil e quinhentos,
(,.

reais);

74ili

,. ")
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neste ato,Parágrafo Primeiro - O capital social é totalmente

pelos respectivos sócios, me moeda corrente nacional. Parágrafo Segundo -
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, porém, á

solidária com os demais sócios, pela integralizaçäo do capital social.

ADMTNTSTRAçAO

6. A Sociedade será administrada por uma diretoria composta por 02 (cfds¡

administradores, quais sejam Cristina Gutemberg Lima e Silva e Ana Paula

Pedrosa Hopf. Diretores sem designaçäo específica, eleitos e destituíveis a

qualquer tempo através de Reuniäo de Quotista da Sociedade, os quais

seräo investidos dos mais amplos poderes para administrar os negócios

sociais, por quaisquer 02 (dois) Diretores, em conjunto, observadas as

limitaçöes impostas por este Contrato Social.

Parágrafo Único - Os atos que importem em adquirir, onerar e alienar bens

imóveis, quotas e açöes de outras sociedades, contrair empréstimos ou

financiamentos, bem como constituir garantias, de qualquer espécie, em favor

de terceiros, deveråo ser assinados por quaisquer 02 (dois) Diretores, em

conjunto, e contar com a aprovaçäo prévia de quotistas representando a

unanimidade do capital social.

7. Seräo nulos e inoperantes com relaçåo à Sociedade, os atos de qualquer

dos Diretores, procuradores ou empregados que envolverem a Sociedade em

obrigaçöes relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social.

8. Respeitadas as disposi@es contidas no presente, a Sociedade considerar-

se-á obrigada, em todos os papéis e documentos que envolvam

responsabilidade social, criando, extinguindo, constituindo ou modificando

direitos e/ou exonerando terceiros de reiponsabilidade para com ela, tais

como, a movimentaçäo de contas bancárias, ê â emissåo, saque, aceite e

endosso de títulos de crédito, quanto representada por quaisquer 02 (dois)

Diretores, em conjunto.

1
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Parágrafo Primeiro - A Sociedade poderá, ainda, ser representada por

4

um
único procurador, caso o mesmo tenha sido constituÍdo com poderes da
cláusula "ad judicia,,.

Parágrafo Segundo - Salvo para fins judiciais, todos os demais mañdatos
outorgados pela sociedade terão prazo de vigência de I (um) ano, se rå*,.
prazo näo for estabelecido.

9. os Diretores tarão jus a retiradas mensais, a título de ,,pró-labor",,, 

",imontante a ser fixado em Reuniäo de euotistas.

REUNIÃO DE QUOTISTAS

l0' os sócios reunir-se-ão sempre que necessário, por convocação de
qualquer deles, representando 25% (vinte e cinco por cento) do cap1al social,
ou, na falta desta, por qualquer Diretor.

Parágrafo Primeiro - As convocações para as Reuniões de euotistas dar-
se-åo por carta, com aviso ou comprovante de recebimento, g (oito) dias
antes da respectiva Reunião, contendo, necessariamente, a ordem do Dia,
não podendo outra matéria ser deliberada em tais reuniöes, salvo mediante
aprovação de quotistas representando a totalidade do capital social.

Parágrafo Segundo - As formalidades para a convocação supra citada serão
dispensadas quando todos os sócios comparecerem à Reunião, ou
declararem, por escrito, ciência do local de realização da mesma, data, hora
e Ordem do Dia.

Parágrafo Terceiro - A Reuniäo de Quotistas será instalada com a presença
de sócios representando três quartos do capital social, em primeira
convocação, e, com qualquer número, em segunda. As deliberações seräo
tomadas pelos sÓcios representando a maioria do capital social, nos casos
em que maior guorum não for exigido por lei, sendo que a cada quota

I
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corresponderá um voto.
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' Parågrafo Quarto - os sócios poderão (i) ser representados nas reuniöes, por
procurador constituído a menos de 01 (um) ano, que seja sócio,
administrador da sociedade ou advogado, mediante outorga de mandato^e/ou
(ii) votar, nas Reuniões de euotistas, por carta. : ^ ^ ^ ^

Parágrafo Quinto - A Reuniäo de Quotistas será presidida e secretariada^pq
sócio(s) escolhido(s) entre os presentes. "^:::^

Parágrafo Sexto - As deliberações seråo lavradas em atas, assinadas pelos
integrantes da mesa e pela(s) sócia(s) presentes à reuniåo. Ainda gue näo
tenha forma de ata e nåo tenha o resurtado de Reuniåo de euotistas, a
deliberaçåo que contiver a assinatura de sócios, representando a totalidade
do capital social varerá como decisão havida em Reunião de euotistas, cuja
realizaçåo, nesse caso, torna-se dispensável.

Parágrafo Sétimo - As deliberaçöes tomadas em Reuniäo de euotistas
vinculam todos os sócios.

EXERGÍCIO SOCIAL

I l. O exercício social coincidirá com o ano civil e encerrar-se-á em 91 de
dezembro de cada ano

BALANçO PATRTMONTAL

12. Findo o exercício social, proceder-se-á, com observância das prescriçöes
legais, ao levantamento do balanço patrimonial e demais demonstraçöes
financeiras. o lucro ríquido apurado, se houver, terá a destinaçåo que vier a
ser decidida pelos sócios, os prejuízos serão suportados na proporção de
suas cotas. Será garantido aos sócios a participaçåo nos lucros que vierem a
ser distribuídos, na forma decidida pelos sócios, em Reuniäo de euotistas.
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Parágrafo Unico - Observando-se as estabeleci das na Cláusula
10,'balanços patrimoniais poderão ser preparados e lucros poderão ser
distribuídos em menores períodos.

TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

13. A transferência de quotas para terceiros requer a aprovaçäo dos sócir¡e
representando 25o/o (vinte e cinco por cento) do capital social, contormão
disposto no artigo 1.057 do Gódigo Civil, tornando-se nula qualquer cessão
em que não se observe o acima disposto.

Parágrafo Único - O sócio que pretender alienar suas quotas dará aviso
escrito de sua intenção à sociedade e aos demais sócios, indicando a
quantidade de quotas que pretende vender, preço e condiçöes de
pagamento, concedendo, aos demais sócios, um prazo näo inferior a 30
(dias) dias para exercerem tal direito, na proporção das quotas por eles
detidas.

FALECIMENTO, RETIRADA E EXCLUSAO

14. A retirada, a exclusão ou o falecimento de sócio não dissolverão a
sociedade, que continuará com os demais sócios, ou, restando apenas um
sócio, será convidado um terceiro para ingressar na Sociedade. Os haveres
ou deveres do sócio retirante, excluído ou falecido serão apurados em
conformidade com um balanço espec¡almente levantado para este fim no
prazo máximo de 30 (trinta) dias da data do evento, cujos haveres apurados
seräo pagos ao sócio retirante, interdito, inabilitado ou aos herdeiros legais do
sócio falecido da seguinte forma: 12 (doze) parcelas mensais, iguais e
consecutivas, acrescidas de correçäo monetária e juros de 1o/o(um por cento)
ao mês, com vencimentos mensais e consecutivos, sendo que a primeira

vencerá 30 (trinta) dias após a parcela inicial;

15. Nas omissões da Lei no 10.40612002 aplicar-se-ão, supletivamente, as
disposiçöes contidas na legislação aplicávet às sociedades anônimas.
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16. As partes elegem o Foro central de Brasíria para dirimir qualquer dúvida
oriunda deste contrato, com renúncia a quarquer outro, por mais privilegrado
que seja ou se torne.

os sócios decraram, sob as penas da rei, que não estäo impedidos -Âe
exercer a administraçäo da sociedade, por lei especial, em virtude oè
condenação criminal, nem por se encontrarem sob os efeitos delas. Da
mesma forma, não estão submetidos à pena (a) que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos púbricos, ou (b) por crime farimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, (c) contra normas da defesa da concorrência, e (d) contra as
relaçöes de consumo, fé pública, ou a propríedade.

E, por assim estarem, justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento em 4 (quatro) vias de iguar teor, para um só efeito, juntamente
com duas testemunhas, abaixo assinadas.
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ília,21 mbro de 2005.

Lima

Ana Pau Pedrosa Hopf
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Testemunhas:

Tarcíso Silva
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30108120',!7 Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Gomprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

)

_)

Gontribuinte,

Confira os dados de ldentificaçâo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 30/0812017 às 10:16:02 (data e hora de Brasítia).
Deseja emitir a Certidão de Baixa?

Pëtgina:111

Sim Não

. A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e não
exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura
existentes.

. Para verificar a existência de débitos, efetue "Pesquisa de Situação Fiscal" do CNPJ, na página da
Receita Federal do Brasil, pelo endereço: http://mrrrw.receita.fazenda.qov.br

(J

Froparer Fågina
pere lrnprar,sfro

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,
Atualize sua násina i. í 78

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

CAD SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA. EPP

PLURAL COMUNICACAO

coDtco E DESCRTçAO DA ATtvtDADE ECONOMTCA PRtNCtPAL

CODIGO E DESCRIçAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

Não informada

E DA NATUREZA

206-2 - Sociedade Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO

ENDEREçO ELETRONICO TELEFONE

(61) 9212-3889 t (6119333-2321

SITUAçÃO CAOASTRAL

BAIXADA
DATA DA SITUAçÃO CADASTRAL

1911112014

MOTIVO DE CADASTRAL

EXTINCAO P/ ENC VOLUNTARIA

s ESPECIAL DATA DA

NÜMERO DE TNSCRTçÃO

07.757.57110001-',t4
MATRIZ

GoMPROVANTE DE TNSCRTçAO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

14t12t2005

CEP UF

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicaiCNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1t1



30t08t2017 Certidão de Baixa de lnscriçäo

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA . CNPJ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CERTTDÃO DE BATXA DE |NSCR|çAO NO cNpJ

NI]MERO DO CNPJ

07.757.571t0001-14
DATA DA BAIXA

19t11t2014

DADOS DO CONTR¡BUINTE

NOME EMPRESARIAL

CAD SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA. EPP

EN o

MOT¡VO DE BAIXA

EXT¡NCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA

Gertifico a baixa da inscrição no CNPJ ac¡ma identificada, ressalvado
aos órgãos convenentes o d¡re¡to de cobrar qua¡squer créditos tributários

posteriormente apurados.

Emitida para os efeitos da lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitida às l0:16:30, horário de Brasília, do dia 3010812017 via lnternet

UNIDADE CADASTRADORA: 0110100 - BRASILIA

. A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e
não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos
porventura existentes.

. Para verificar a existência de débitos, efetue "Pesquisa de Situaçäo Fiscal" do CNPJ, na página da
Receita Federal do Brasil, pelo endereço: http://www.receita.fazenda.qov.br

SRTV/SUL QD.7O1 . CONJ. L. BLOCO 2
NIJMERo

SALA 236 PARTE A
COMPLEMENTO BAIRRO OU DISTRITO

ASA SUL liãioo.'0,
uucfpro
RASILIA

1

1l e212-3889 / (61)

)

TJ@

)

Ø
7g

https://www.receita.fazenda.gov.brlPessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Certidao.asp
1 t'l
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INSTRUMENTO DE dOI{STIT'V{ÇÃO
DA SOCIEDADB EM CONTA ÐE pgÍqTnclP^aÇÃo

NOVA COMUNTCA O tsSts

Pelo presente instrumento particular as partes abaixo assinadas:

l. NOV,A. S/B COMUNICAçÃO LTDA., com sede ern São Paulo, no Estado

de são Paulo, na Avenida das Nações unidas lf 8.501 - 16o Andar -

conjunto 16l (cEP 05425-070), inscrita no CNPJ/MF sob o no

57.L18.92910001-37, neste ato representada, nos termos de seu contrato

social, por seus representantes legais, SILVANA R.A.IIETICH TINELLI,
italiana, publicitáriã, divorciada, portadora da Carteira de Identidade de

Estrangeiio RNE no W558573-0, e inscrita no CFF/N1F sob no 671.217'058'

34, residente e domiciliada na Avenida das Nações Unidas n' 8.501 - Sala

I6it, nacidade e capital do Estado de são Paulo (cEP 05425-070); e J0Ã0
ROBERTO VIEIRÁ. DA COSTA, brasileiro, administrador de empresas,

solteiro, portador da carteira de Identidade R.G" n". 13.548.223 SSP-SP,

inscrito no C.P.F./M.F, sob o no.046.611.328-58, residente e domiciliado na

Avenida das Nações unidas n' 8.501 - sala 161, na cidade e capital do

Estado de são Paulo (cEP 05425-070), ambos atuando na qualidade de, e a

seguir denominada SÓCIA OSTENSIVA;

2. THELMA CATTINI BASSIT, brasileira, Fublicitária, divorciada, portadora

da carteira de Identidade n' 6.249.301-2, expedida pela ssP-sP, e inscrita no

cpFlN{F sob o no 011.266.898-40, residente e dorniciliadana Rua canário no

1007 - apt" 7I - Indianópolis, na cidade e capital do Estado de são Faulo

(CEP 04i21-004), atuando na qualidade de, e à seguir denominada SÓCIA
PÁ.RTICIPANTE;

3. ROBERTO GENISTRETTI J{JNICIR.o brasileiro, Publicitário, casado,

portador da Carteira de ldentidade n" 6.345.135, expedida pela SSF-SF, e

inscrito no CPF/MF sob o no 006.027.218-06, residente e domiciliada na Rua

Guararapes n" 469 - apto. 24 - Brooklin, na cidade e Capital do Estado de

São Paulo (CEP 04.561-000), atuando na qualidade de, e a seguir

denominado SÓcIo PARTICIP^A.I\TE;

4. THOMAZ FELIPE DE ABREU V.A.N MUNSTmI{, trrasileiro, Publicitário,
casado, portador da Carteira de ldentidade n' 18.601 .263-9, expedida pela

SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob o n' 165.827.798-85, residente e

domiciliado no Condomínio Solar de Brasília - Quadra 03 - cj. 04 - Casa 1B

- Jardim Botânico, na cidade de Brasília - Distrito Federal (CEP 71 630 -349),

atuando na qualidade de, e a seguir denominado SÓCIO PARTICXP,ANTE;

CARTORIO FALLE
1 9o Tabe d(,

Ì

'''' l,L

\.i " r'
r. )'it , ì

li

{

i
ri¡

.W

'Jtì
".'tj

t'1;i

"' ,l.i
1

\t;

i i 80

r'l\

ffi,

)

)

AÛ0.

(11)361
3749

â presente cópia
estas notas, a qual
do que dou fé.

CUSTAS: R$ 3.50

/\ulent¡c¡dade
0 Selo Ce

som¿f,le

Såo

AV. RÊ



5. JOSÉ GERALDO MARI.{ AP
Publicitário, solteiro, portador da

AT{ECTDO,
cårt"ità'¿"

brasileiro,
M-4. 482.004,

expedida pela SSP-MG, e inscrito no CPF/MF sob 618.208.656-49,
Setor Sudoeste,residente e domiciliado na QRSW 05 - Bloco B-08, apt'. 301

na cidade de Brasília - Distrito Federal {cEP 10675-528), atuando na

qualidade de, e a seguir denominado SÓCIG PAR'TICIPANTE;

6. EDUARDO ANDRÉS ESPINOZ,A. RAGGI, chileno, Publicitário, casado,

w0009674-G, e inscrito no CPF/MF sob o no 373.438.401-00, residente e

domiciliado na sQS 207 Bloco G Apf 503 - Asa sul, na cidade de tsrasília -
Distrito Federal (cEP 70253-070), atuando na qualidade de, e a seguir'

denominado SÓCIO PÄ.RTICIFANTE

7. ANTONIO AUXILIADOR BÁ.T'ISTA, brasileiro, Publicitiírio, solteiro,

portadora da Carteira de Identidade no 315.587-0, expedida pela SSF-SP, e

inscrito no CPF/MF sob o no 337.274.908-10, residente e domiciliada na Rua

Francisco Leitão no 205 - apto 111, na cidade e Capital do Estado de São

Paulo (cEP 05414-020), atuando na qualidade de, e a seguir denominado

SÓCIO PARTICIPANTE;

g. ANA PAULA PEDROSA, brasileira, Publicitária, divorciada, portadora da

carteira de Identidade n' 103.125-9, expedida pela ssP-DF, e inscrita no

CPF/VIF sob o no 373.052.801,-78, residente e domiciliadana SQN 211 -
Bloco c apto 501 - na cidade de Brasília - Distrito Federal (cEP 70.863-

030), atuando na qualidade de, e a seguir denominada SOCIA
PARTICIPANTE;

9. CRISTINA GUTEMBERG LIMA SILI/A, brASiIEirA, FUbliCitATiA, CASAdA,

portadora da Carteira de Identidade RG no 552.970 - expedida pela SSP-DF,

e inscrita no CPF/lvlF sob no 244.403.53I-34, rosidente e domiciliada no

Jardim Botânico V - Cj. I - Casa 28 - T-ago Sul, na cidade de Brasília -
Distrito Federal (CEP 70.000-000), atuando na qualidade de, e a seguir

denominado sÓcro PA.RTICIP.4NTE,;

10. ANA CRISTINA GONÇALVES OLIVÐXRA, brasileira, Jomalista,

contrato de união estável, portadora da Carteira de trdentidade RG no

1.006.103 expedida pela SSP-DF, e inscrita no CPF/\4F sob no

372.227.40L-04, residente e domiciliada na SRES Quadra 12 Bloco H casa32

- Cruzeiro Velho, na cidade de Brasília - Distrito Federal (CEP 70645-085),

atuando na qualidade de, e a seguir denominada SOCtrA PÁ.RTICIP^ANTE;

ll.DALVA MARILIA FERREIRA' brasileira, Publicitiária, divorciada,
portadora da Carteira de Identidade RG no 911.102 - expedida pela SSP-DF,
e inscrita no CPF/N4F sob no 410.673.041-34, residente e domiciliada no SIIC
AOS 07 Bloco A apto 215 - Setor Octogonal, na cidade de Cruzeiro - Distrito
Federal (CEP 70660-071), atuando na qualidade de, e a seguir denominada
SÓCIA PARTICIPANTE;
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12. JOHNATANA RUIZ LASTRI, brasileiro, solteiro, portador da
SSP-SP, eCarteira de Identidade R.G. no. 1 l:tzø;oo9-g Lilexpedida

inscrito no CPF/IvIF sob n". 267.249.668-41, residente e SQS -
402 - Bloco o'P", apto. 310 na cidade de Brasília * Asa Norte

- CEP 70.236-160, atuando na qualidade de, e a seguir
PARTICIPANTE;

denominado SÓCIO

a SóCm. OSTENSIVA e os SÓCIOS PARTICXPANTES acima qualificados,

denominados isoladamente como SÓCIO e/ou SÓCX.¿{ e em conjunto como

SÓCIOS,

CONSIDERANDO QUE:

I - os SÓCIOS se dedicam à prestação de serviços de Fublicidade e Propaganda em

geral;

II - os SÓCIOS desfrutam de conhecimento, qualificação técnica e experiênciapata

rcalização dos serviços a que se propõem, assim como têm disponíveis recursos

financeiros próprios para aportarem ao Empreendimento;

III - a SÓCIA OSTENSIVA dispõe da estrutura necessária, fisica e de pessoal, para

possibilitar a prestação desses serviços a clientes de manoira mais eficiente; e

IV - os SÓCIOS têm interesse em conjugar esforços para desenvolver e aprimorar a

prestação desses serviços a clientes, bem como constituir uma unidade de negócios

própria e especializada na prestação dos serviços de veiculação (mídia);

DECIDEM, unanimemente:

I - CONSTITUIR por este ato, e na melhor forma de direito, uma SOcIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO, que se regerâpor este Contrato e pelo artigo 991 e
seguintes do Código Civil Brasileiro;

II - ESTABELECER, como OBJETO ÐA SOCXTI}AD{rI,

(Ð a prestação dos serviços e desempenho das atividades inerentes ao

planejamento e execução da veiculação de anúncios, filmes e quaisquer outros

materiais de interesse do cliente a seguir identificado, caructenzando-se tais

serviços, ao final, pela compra de tempo ou espaço em qualquer tipo de mídia
(TV, rádio, imprensa, etc...): CA.IXA ECONOMICA. FEDERÂL, com sede

no Setor Bancrârio Sul - quadra 4 Lotes 'A, emtsR.ASiLIA - Distrito Federal,
inscrita no CNPJIMF sob no 00.360.305/0001-04;

(iÐ o gerenciamento desses serviços relacionados ao planejamento e execução de

mídia, inclusive, sem limitação, serviços de criação e atendimento pelas

campanhas solicitadas e aprovadas pelo cliente.
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ilI CELEBRAR o Contrato desta

PARTICIPAÇÃO, nos termos das seguintes óládsulasle

I - NATUREZA DO PRESENTE CQNTRATO, QE.TEEq E PATTTICJPACÃQ

CLÁUSULA PRIMEIRA _ A
sÓCTOS PARTICIPANTES,

SÓCIA OSTANSïVA constitui neste ato coln os

sem firma social, para lucro comum, nos termos dos artigos 991 e seguintes do

Código Civil Brasileiro, para consecução conjunta do Empreendimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - A participação dos SÓC¡0S dar-se-á por meio dos

aportes financeiros e não-financeiros necessários à execução do Empreendimento,

bèm como todos os direitos e obrigações, nos termos e nas proporções previstas no

presente instrumento.

Parágrafo 1o - O aporte financeiro inicial, totalrnente tntegralizado neste ato em

moeda corrente nacional, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo 2" - Qualquer novo aporte que seja requerido pelo Empreendimento, será

definido como disposto nas Cláusulas 12, 13 e 14 deste instnrmento contratual.

II - OBRIGACÕES ENTRE OS SÓCIOS E ÐIJR,{ÇÃQ-

CLÁ.USULA TERCEIRA - A SÓCIA OSTENSM trabalharâ para o fim social e

responderá perante terceiros por todas as obrigações relacionadas ao

Empreendimento e a presente

sem prejuízo do disposto no parágrafo segundo da cláusula anterior.

cLÁusuLA QUARTA - os sÓcros PAR.T'ICw^A.NTEs ficarão obrigados

solidariamente para com a SÓCIA OSTENSI na proporção de sua participação

no Empreendimento pelos resultados do negócio social.
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cros PAR.TICÍPA,Ç.AG

"Á

- NOVA S/B LTDA. - OSTENSIVA 89,00

- THELMA CATTINI BASSIT - PARTICIPANTE 1,00

- ROBERTO GENISTRETTT JUNIOR - PARTICIPANTE 1,00

THOMAZ F. DE Á,BREU VAN MUNSTER PARTICIPANTE 1,00

GERALDO MARIA A. DE OLIVETRA. PARTICIPANTE 1,00

- EDUARDO ANDRES RAGGI- PARTICIPANTE 1,00

ANTONIO AUXILIADOR BATIST A SOCIO PARTICIP ANTE 1,00

- ANA PAULA PEDROSA - PARTICIPANTE 1,00

- CRISTINA GUTEMBERG LIMA SILvA- PARTICIPANTE 1,00

- SÓCIAPARTICIPANTE(r0) - ANA CRISTINA GONçALVES OT.IVEIRA 1,00

. DÄLVA MARILIA FERREIRA - PARTICIPANTE 1,00

- JOHNATAN RUIZ LASTRT - PARTICIPANTE I,00

TOTAL 100,00
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CIÁUSULA QUINTA - A SOCIEDADE durará pelo prazo neceþsário àrealizaçäo

do Trabalho a que se prontificou no enunciâdo ll-daq dçoisões grlma referidas' que

constituem o seu OBJETO, tendo início a partir da assinatura dë3te instrumento.

III _ DA ADMINISTR,A.ÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. - Todas as atividades e operações da SOCIEDADE serão

conduzidas em nome da SÓCn OSTENSIVA, cabendo-lhe a representação ativa e

passiva da SOCIEDADE, inclusive perante terceiros, com poderes de administração

e representação.

CLÁUSULA SÉTIMA - A liderança e coordenação das atividades relativas ao

Empreendimento caberão à SÓCIA OSTEI{SM., qu9 terá as seguintes atribuições:

a cdordenação geral, comercial e organizacionatr dos SÓCIOS durante a execução do

objeto deste instrumento e a condução dos entendimentos com os clientes,

auioridades e quaisquer terceiros, inclusive a emissão das correspondências

necessárias.

IV - DO CONSELHO

CLÁUSULA OITAVA - Os SÓCIOS PA.R.TICIPAI.{TÐS atuarão em conjunto

com a SÓCIA OSTENSM nas atividades relacionadas ao gerenciamento e

execução do Empreendimento, constituindo para tanto um CONSELHO, composto

por um membro efetivo e um suplente de cada categoria de SOCI0, sendo:

PEIA SÓCI¡, OSTENSIVA:

Titular: JOÃO ROBERTO VIEIRA XIA COSï'A, brasileiro, adrninistradof de

empresas, solteiro, portador da Carteira de ldentidade R..G. n".13.548.223 SSP-

SP, inscrito no C.P.F.AvI.F, sob o no. 046.61t.328-58, residente e domiciliado na

Avenida das Nações Unidas no 8.501 - Sala 161, na cidade e Capital do Estado

de São Paulo (CEP 05425-070);

Suplente: SILVANA RADETICH T'II\ELLI, italiana, publicitária, divorciada,
portadora da Carteira de ldentidade de Estrangeiro I{NE no W558573-0, e

inscrita no CPFA4F sob no 67I.217.058-34, residento e domiciliadana Avenida
das Nações Unidas no 8.501 - Sala 16l,na cidade c Capital do Estado de São

Paulo (CEP 05425-070\;

Pelos sÓclos (AS) PARTICIPANTES:

Titular:. ANTONIO AUXILß.DOR tsAT'trST'Á,, brasileiro, Publicitrário,

solteiro, portadora da Carteira de ldentidade no 315.587-0, expedida pela SSP-SP,

e inscrito no CPF/MF sob o no 337.274.908-10, residente e domiciliada na Rua

Francisco Leitão no 205 - apto 111, na cidade e Capital do Estado de São Paulo
(cEP 05414-020),
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Suplente: CRISTINA GUTEMBERG LIMA SILVA, Publicitária,

casada, portadora da Carteira de Identidqde RGlnÎ.d5? 
'970 - pela SSF-

DF, e inscrita no CPF/MF sob n" 244.403.531-34, e domiciliada no

Jardim Botânico V - Cj. I - Casa 28 - Lago Sul, na cidade de Brasília - Distrito

Federal (CEP 70.000-000).

CLÁUSULA NONA - O CONSELHO se reunirá periodicamente, sendo ao menos

uma vez a cada mês ou, excepcionalmente, quando convocado por qualquer dos

SÓCIOS.

CLÁUSUL ADS,Z- Caberá ao CONSELHO a deliberação das seguintes matérias:

a) solução das eventuais divergências entre os SÓCIOS;
b) definição dos poderes, atribuições, vedações e responsabilidade dos gerentes

do Empreendimento;
c) aprovação das prestações de contas;

ó) aprovação de bônus e/ou beneficios na SOCIEDADE e planos de

remuneração variável;
e) deliberações sobreparalisação ou continuidade dos serviços; e

Ð aprovação de cronograma financeiro.

cLÁ,usuLA oNzE - As deliberações do coNSELt{o dar-se-ão por maioria,

facultando-se o voto de minerva ao representante da sÓcm OSTENSIVA.

V - DOS APORTES FINANCEIROS

CLÁUSUL A DOZ}, - As partes deverão aprovar em reunião do Conselho

especialmente convocada para tanto, cronograma financeiro, comprOmetendo-se a, se

for o caso, aportar os recursos necessários'

CLÁUSULA TREZE - CadaSÓCIO arcarâcom os aportes financeiros necessários

para o cumprimento das obrigações deste QQNTR.ATO, de acordo com o
estabelecido na Cláusula Segunda deste instrumento.

CLÁUSULA QUATORZE - Os recursos recebidos ficarão na conta corrente da

SóCIA OSTENSIVA, à disposição do Trabalho a que se prontificou a ser realizado,

a fim de suprir as suas necessidades de aportes, havendo a possibilidade de

distribuição para os SÓCIOS somente nas situações abaixo descritas:

(i) - decisão por maioria do capital votante erctrcalizæ distribuição de recursos;

(ii) - existência de recursos suficientes para cobrir 15 (quinze) dias de desembolsos,

podendo o valor excedente ser distribuido para os SÓCIOS,

desproporcionalmente às suas respectivas participações societárias.

VI - DA INADIMPLÊNCIA

CLÁUSULA QUINZE - O SÓCI0 que deixar de contribuif com os aportes nas

proporções estabelecidas na Cláusula Segunda deste instrumento, será considerado

inadimplente, após 3 (três) dias úteis da data para o referido depósito, e
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sócro
ADIMPLENTE, aquele que cumprir com os apQrtps solipiffidos.

parágrafo 1. - O(s) SóCIOS INA.DIMPLENTÐS arcarão com as seguintes

penalidades e encargos financeiros:

a) sobre a primeira inadimplência: multa óe lo/o (um por cento) e atualizações

pela variação da taxa SELIC, mais l% (um por cento) ao mês entre a data do

vencimento e a data do efetivo depósito bancário pro rata ternpore, senðo

beneficiários dos valores desses encargos os SÓCltlS Á.DIMFLENTES.

b) sobre a segunda inadimplência, consecutiva ou não: multa de lvo (um por

cento) e atualizações pela variação da taxa SELIC, mais 1.70 (um por cento)

ao mês, entre a data do vencimento e a data do efetivo depósito baneátno pro
rata tempor¿, acrescida da perda do direito de voto no CONSEtr E{O, durante

a inadimplência, ficando desde já estabelecido que as medidas aprovadas no

período ãesta inadimplência não poderão ser objeto de alteração, e sendo

Leneficiários dos valoies dos encargos acirna os SOCIOS ADIMPLEhITES.

Parágrafo 2o - A perda total da participação no resultado líquido dos SOCIOS

INADIMPLENTES, referida na allnea d) do Parágrafo 1o da Cláusula 9uinze
acima, não eximirá os mesmos das suas'r"rponuubilidades perante os SÛCIOS

ADIMPLENTES.

CLÁUSULA DEZESSEIS - Dos valores que forem devidos ao(s) SOCIO (S)

INADIMPLENTE(S), a título de remuneração ou devolução de aportes, poderá ser

descontada os valores inadimplidos, acrescidos dos encargos definidos no Parágrafo

1o da Cláusula Quinze, sendo certo que tais valores serão revertidos em favor do(s)

sóCIoiil que èstiverem em dia com as suas obrigações, ou seja, o(s) sÓCICI(S)

ADTMPLENTE(S).

CLÁUSULA DEZESETE - Qualquer concessão em não se cobrar os valores

devidos e os respectivos acréscimos, não implicará em renúncia ou perdão aos

SóCIOS INADIMPLENTES, devendo eventuais inadimplências ser imediatamente

comunicadas pela administração do Empreendimento aos SÓCIOS

ADIMPLENTES.

pARÁGRAFO ÚNICO: Os SÓCIOS participantes serão excluídos da sociedade se

deixar de cumprir as obrigações estabelecidas nas cláusulas doze a quatorze e, caso

isto ocorra, a SÓCm. OSTENSM poderá requerer o registro de alteração da

sociedade independentemente de qualquer notificação prévia e sem a assinatura do

SÓCIO excluído.

CLÁUSULA DEZOITO - Ocorrendo à falta ou inadirnplemento da taxa SELIC

citada nas alíneas a,b, e e d do Parágrafo 1'da Cláusula Quinze acima, aplicar-se-á o

índice oficial que mais se aproximar dataxaora pactuada"
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por este contfato cofferao
OSTENSIV.A,, para este

efeito, manter liwos próprios para a referida SOCIEDADE, a par de sua

contabilidade, pata apuração dos resultados da SOCIEDADE, na qual serão

debitados e creditados, confofine o caso, todos os direitos, receitas, custos, despesas,

obrigações, responsabilidade e exigibilidades da SOCtrEDADE, incluindo,
especificamente, despesas administrativas e de aluguéis de equipamentos, custos dos

serviços contratados a terceiros, honorários de advogados contratados, custos,

despesas e encargos financeiros.

CLÁUSULA VINTE - O exercício social terá início ern 1o de janeiro de cada ano

encerrando-se em 3l de dezembro, quando a SÓCm OST'ENSM fará levantar as

demonstrações financeiras específicas da SOCIEDADE, considerando as eventuais

antecipações de distribuição. Os lucros ou os prejuízos apurados terão a destinação

que os SÓCIos determinarem.

Parágrafo 1o - A qualquer momento, por deliberação dos SÓCIOS, levantar-se-ão

demonstrações financeiras intermediiírias, nas quais será apurado o resultado da

SOCIEDAbE no período, o qual terá a destinação deliberada pelos SÓCIOS.

Parágrafo 2" - Os lucros apurados poderão ser distribuídos entre os SOCIOS

desproporcionalmente à participação dos mesmos no patrimônio social se os

SóCIOS, por maioria, assim o resolverem expressamente, através de deliberação

lawada em ata de Reunião ou em Acordo de SÓCIOS.

OSTENSIVA, todas as operações e atividades abrangidas
sempre por conta da SOCIEDADE, cabendo à SOCIA.

CLÁUSULA VINTE E UM - Cessada a vigência da SOCIEDADE EM CONTA

DE PARTICIPAÇÃO constituída nos termos da Cláusula Frimeira, esta

SOCIEDADE entrarrá em liquidação, sendo liquidantes os SÓCIOS, em conjunto.

recebidos os haveres e pagos todos os débitos a SOCIEDADE será considerada

dissolvida.

CLÁUSULA DEZENOVE - Ainda que ¡qondu.zidas.i aa sÓcla

VIII - CESSÃO DAS PARTICIPAÇÕES

CLÁUSULA VINTE E DOIS - Os SÓCIOS não poderão ceder ou transferir os

direitos decorrentes do presente instrumento dado o carâter personalíssimo do
*animus societatis" existentes entre as partes contratantes, exceto mediante a prévia

anuência unânime do Conselho.

IX _ GARANTIAS E RESPONSABII-IIDADES,

CLÁUSULA VINTE E TRÊS - Em quaisquer garantias ou contragarantias que as

sócias venham a prestar em favor do Empreendimento, cada uma delas se obrigará

exatamente na proporção de

Parágrafo Único - Se por
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fornecer àquela que prestou sozinha a garantia, contragarantias na
participações. a., '.' i ,, :

{i
de suas

CLÁUSULA VINTE E QUATRO - os ônus financeiros de reclamações

trabalhistas, previdenciárias, civis e fiscais e demais procedimentos judiciais,

propostos por empregados, ex-empregados ou terceiros, inclusive fornecedores,

Èi.ôo, durante " upót- o término da mesma, contratados diretamente pela SÓCLA.

OSTENSM para execução do Empreendimento, serão suportados pelos SÓCIOS,
proporcionalmente à participação de cada uma na SOCIEDADE.

cLÁusuLA VINTE E CINCO - Fica convencionaclo entre os soclos que

qualquer ônus advindo da execução deste contrato, inclusive e especialmente os ônus

relativos às responsabilidades legais ou contratualmente imputáveis aos

empreendedores, às responsabilidades fiscais, cíveis e trabalhistas, mesmo após a

dissolução da SOCIEdADE, será integralmente rateado entre os SÓCtrOS, na

proporção de suas respectivas participações na SOCIEDADE.

CLÁUSULA VINTE E SEIS - Excetuam-se da hipótese acima as situações em que,

comprovadamente, a responsabilidade for de um dos SOCIOS, o qual deverá arcar

exclusivamente com o ônus daí decorrente, inclusive assumindo isoladarnente a

responsabilidade civil e/ou a criminal como permitido for pela legislação.

CLÁUSULA VINTE E SETE - Os SÓCIOS se obrigam a não dar como garantia

de quaisquer obrigações em decorrência do exercício de suas atividades, a

partiõipaçào na SOCIEDADE, direito de percepção de lucros, recebíveis, créditos
junto ao Poder Público, etc.. No caso de penhora, arresto ou seqüestro_ d_e

participaçao, lucros ou outros direitos vinculados a esta SOCIEDADE' o SOCIO

iitular de referidos direitos obriga-se a envidar todos os esforços e praticar todos os

atos necess¡írios no âmbito da legislação para desonerar tais direitos, sob pena de, em

não o fazendo, catactenzar infração ao presente instrurnento, estando sujeita às

penalidades previstas em lei.

X _ DISPOSICÕES GERAIS

CLÁUSULA VINTE E OITO - O presente eontrato é celebrado em caráter

irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA VINTE E NOVE - Os SÓCIOS declaram inexistir qualquer outro

contrato ou convenção anterior ao presente, que impeça ou limite o que foi pactuado

neste instrumento.

CLÁUSULA TRINTA - O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua

assinatura, vinculando os SÓCIOS e seus eventuais suÇessores até o término do

prazo de duração das responsabilidades relativas à SOCIEDADE.

CLÁUSULA TRINTA E UM - Os SÓCIOS se obrigam a observar as disposições

contidas neste instrumento, ficando vedadas quaisquer associações e/ou operações

eto deste instrumento
CARTORIO ALL tRoS
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a critério
fecuperaçao

judicial/extrajudicial ou tiver sua falência decretada ou, ainda, se a pessoa jurídica

referente à mesma for dissolvida por qualquer razão.

CLÁUSULA TRINTA E TRES - Em caso de descumprimento por parte de

qualquer dos SÓCIOS, de qualquer das Cláusulas ora acordadas, o SOCI0 infrator
ncurå ilitnitadamente t"tpontárrá pelo prejuízo que causar aos demais SÓCIOS e/ou

à SOCIEDADE em razäo da sua inadimplência.

CLÁUSULA TRINTA E QUÁ,TRS - os SÓC1OS se obrigam a manter extrema

confidencialidade sobre este instrumento, sendo que todas as questões a ele

referentes deverão ser tratadas reservadamente pelas mesmas, não podendo ser

transmitidas a terceiros, salvo expressa autorização, por escrjto dos demais SOCIOS,

devendo tal condição de confidencialidade prevalecer mesmo após a dissolução da

SOCIEDADE.

Parágrafo Único - Caso qualquer das Partes deseumpra as obrigações de sigilo

previJtas nesta Cláusula deverá, sem prejuízo da indenização das perdas e danos

ocorridos, pagar multa no valor de R$ 100.000,00 (cem inil reais).

CLÁUSULA TRINTA E CINCO - Todas as solicitações, consentimentos,

notificações, avisos ou comunicações decorrentes deste instrumento deverão ser

procedidos pof escrito, e serão consideradas recebidas quando entregües

pessoalmente, ou quando enviadas por fac-símile, com confirmação de recebimento,

ãu no terceiro dia útil quando enviadas por correio expresso (Sedex, DHL, FEDEX,

etc.). O endereçamento de todas as providências capituladas por meio deste

instrumento deverá se dar aos respectivos domicílios indicados no preâmbulo desto

instrumento.

CLÁ.USULA TRINTA E SEIS - Os casos omissos serão resolvidos de comum

acordo, aplicando-se-lhes as disposições da Lei no 10.406, de 12.01.2002.

CLÁUSULA TRINTA E SETE -Fica eleito o foro Central da Capital do Estado de

São Paulo para os procedimentos judiciais referentes a este instrumento contratual,

com expfessa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ¡
ou venha a ser.

E por estarem assim justos e contratados, os SÓCIOS assinam o presente

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)

testemunhas, pafa que, desde já, se operem todos os efeitos legais, devendo ser

levado a registro em Cartório de Registro Civil das Fessoas Jurídicas desta Capital do

Estado de São Paulo.
\'Å
/t '/.
,t/

São Paulo, 02 de rnaio de 2010"
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(Esta lu página com assinahüas é parte integrante
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇAO
em 30 de abril de 2010.)
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integrante do INSTRUMENTO(Esta página com assinaturas é parte

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACÃO NOVA,ERA' l'ii'il t.'

2.
Nome:
End.:
RG:
CPF:

DE DA
ESB, firmado

em 02 de maio de 2010.)

TESTEMUNHA:

o
RUA ITAPICURU N". 471 _ AP. 191 - PER.DIZES - SAO PAULO
t0.266.537
012.465.506-87

Visto da Advogada:
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7" ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCTAL DA
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇ,IO

NOVA ERA COMUNICACÃO BSB

Pelo presente instrumento particular as partes abaixo assinadas

1. NOVA/SB COMUNICAÇÄO LTDA, com sede em São Paulo, no
de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas n" 8.501 - 16o Andar
Conjunto 161 (CEP 05425-070), inscrita no CNPJ/MF sob o no

57.118.929/0001-37, neste ato representada, nos termos de seu contrato
social, por seus representantes legais, A¡ITONIO CALIL CURI, brasileiro,
casado, economista, portador da Cédula de Identidade n" 10.266.537/SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o no 012.465.506-87, residente e domiciliado na
Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Nações
Unidas, 8501, 16o andar, sala 161, São Paulo, SP, CEP (05425-070); e JOÃO
ROBERTO VIEIRA DA COSTA' brasileiro, administrador de empresas,
solteiro, portador da Carteira de Identidade R.G. n". 13.548.223 SSP-SP,
inscrito no C.P.F./M.F, sob o n'. 046.611.328-58, residente e domiciliado na
Avenida das Nações Unidas n" 8.501 - Sala 761, na cidade e Capital do
Estado de São Paulo (CEP 05425-070), ambos atuando na qualidade de, e a
seguir denominada SÓCf¿. OSTENSIVA;

2. TIIELMA CATTINI BASSIT, brasileira, Publicitária, divorciada, portadora
da Carteira de Identidade n" 6.249.301-2, expedida pela SSP-SP, e inscrita no
CPF/MF sob o no 011.266,898-40, residente e domiciliadana Rua Caniário no

1007 - apto 71, - Indianópolis, na cidade e Capital do Estado de São Paulo
(CEP 0452I-004), atuando na qualidade de, e a seguir denominada SÓCIA
PARTICIPANTE;

ROBERTO GENISTRETTI JUNIOR, brasileiro, Publicitário, casado,
portador da Carteira de Identidade no 6.349.135, expedida pela SSP-SP, e
inscrito no CPF/MF sob o no 006.027.218-06, residente e domiciliada na Av.
Escola Politécnica no 942 - apto. 5l,Torre Alameda - Jaglaré, na cidade e
Capital do Estado de São Paulo (CEP 05350-000 ), atuando na qualidade de,
e a seguir denominado SÓCIO PARTICIPANTE;

OI/IA'Z FELIPE DE ABREU VAN MUNSTER, brasileiro, Publicitario,
portador da Carteira de Identidade n" 18.601.263-9, expedida pela

-SP, e inscrito no CPF/MF sob o no 165.827.798-85, residente e

no Condomínio Solar de Brasília - Quadra 03 - cj. 04 - Casa 18
* Jardim Botânico, na cidade de Brasília - Distrito Federal (CEP 71680 -349),
atuando na qualidade de, e a seguir denominado SÓCIO PARTICIPANTE;
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5. ANTONIO AUXILIADOR BATISTA, brasileiro, Publicitário, solteiro,
portadora da Carteira de Identidade no 315.587-0, expedida pela SSP-SP, e

inscrito no CPF/MF sob o no 337.274.908-10, residente e domiciliada na Rua
Francisco Leitão no 205 - apto 111, na cidade e Capital do Estado de São
Parrlo (CEP 05414-020), atuando na qualidade de, e a seguir
SOCIO PARTICIPANTE;

6. ANA PAULA PEDROSA' brasileira, Publicitária, divorciada, portadora da
Carteira de Identidade n" 103.125-9, expedida pela SSP-DF, e inscrita no
CPF/MF sob o no 373.052.801-78, residente e domiciliada na SQN 211 -
Bloco C apto 501 - na Cidade de Brasília - Distrito Federal (CEP 70.863-
030), atuando na qualidade de, e a seguir denominada SÓCf¿.
PARTICIPANTE;

7. CRISTINA GUTEMBERG LIMA SILVA, brasileira, Publicitária, casada,
portadora da Carteira de Identidade RG no 552.970 - expedida pela SSP-DF,
e inscrita no CPF/MF sob no 244.403.531-34, residente e domiciliada no
Jardim Botânico V - Cj. I - Casa 28 - Lago Sul, na cidade de Brasília -
Distrito Federal (CEP 70.000-000), atuando na qualidade de, e a seguir
denominado sÓcro PARTICTPANTE;

8. ANA CRISTINA GONÇALVES OLMIRA, brasileira, Jornalista,
contrato de união estável, portadora da Carteira de Identidade RG no

1.006.103 expedida pela SSP-DF, e inscrita no CPF/MF sob no

372.227.401-04, residente e domiciliadana SRES Quadra 12 Bloco H casa32

- Cruzeiro Velho, na cidade de Brasília - Distrito Federal (CEP 70645-085),
atuando na qualidade de, e a seguir denominada SÓCf¿. PARTICIPANTE;

9. DALVA MARILIA FERREIRA, brasileira, Publicitária, divorciada,
portadora daCarteira de Identidade RG no 911.102 - expedida pela SSP-DF,
e inscrita no CPF/MF sob no 410.673.04I-34, residente e domiciliada no SHC
AOS 07 Bloco A apto 215 - Setor Octogonal, na cidade de Cruzeiro - Distrito
Federal (CEP 70660-071), atuando na qualidade de, e a seguir denominada
sÓcl¡. PARTIcIPANTE;

IO SOUZA SILVA, brasileiro, casado, publicitário, portador da
de Identidade R.G. n'.3.269.162 - expedidapela SSP-GO, e inscrito

/MF sob n", 860.485.97I-34, residente e domiciliado na Rua Maestro
n' 963- apto 13 - Bela Vista, na Cidade e Capital do Estado de São

- (CEP 01.323-001), atuando na qualidade de, e a seguir denominado
PARTICIPANTE;

fi .LAIZ AURELIO ALZAMORA GONÇALVES, brasileiro, Administrador
de Empresas, casado, portador da Carteira de Identidade RG no 2.954.171-
expedida pela SSP-BA, e inscri CPF/MF sob no 200.889.229-87
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residente e domiciliado na Rua Maranhão no 39"1 - apto 81 - Higienópolis, na
cidade e Capital do Estado de São Paulo (CEP 01240-0001), atuando na
qualidade de, e a seguir denominado SÓCIO PARTICIPANTE;

12. OSCAR LAIZ KITA' brasileiro, Administrador de Empresas,
portador da Carteira de Identidade RG no. 6.997.027 - expedida pela SSP-SP,
e inscrito no CPF/MF sob no. 996.074.848-00, residente e domiciliado na Rua
Paulo Brebal do Vale Junior no. 111 - Vila Olga, cidade e Capital do Estado
de São Paulo (CEP 05745.220), atuando na qualidade de, e a seguir
denominado SÓCIO PARTICIPANTE;

TINICOS SOCIOS da SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, que gira
sob a denominação de NovA ERA coMLiNICAÇÃo BSB, cujo ato constitutivo
foi arquivado no 1o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica desta Capital do Estado de São Paulo sob o n" 3.508.877, em lll04/2014.

CONSIDERANDO QUE:

(Ð Por unanimidade, é também aprovado o desligamento espontâneo da
sÓcra PARTICIPANTE, DALVA MARTLIA FERREIRA, acima
qualificado; transferindo sua participação, correspondente a 1,00% (um
por cento) no valor total de R$ 100,00 (cem reais), para a Sócia Ostensiva
NOVAiSB COMUNICAÇÃO LTDA. já, aamaqualifi cada;

(iÐ os sÓcIos PARTICTPANTES dão à SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAçÃO, e esta última aos primeiros, reciprocamente, a mais
ampla, geral, rasa e irrevogável quitação acerca de todas e quaisquer

direitos, a qualquer título ou natvreza, decorrentes do
firmado pelas partes, especialmente os relativos à

e participação no resultado líquido da sociedade;
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DECIDEM, unanimemente:

I - Aprovar o desligamento espontâneo da SÓCIA PARTICIPANTE, DAL
MARILIA FERREIRA bem como a cessão de suas respectivas quotas e
participação à SÓCIA OSTENSIVA, acima qualificada, nos termos dos
'considerandos' acima;

*CL,,|IISULA SEGUNDA - A participação dos SóCIOS dar-se-a por meio dos
aportes financeiros e não-financeiros necessários à execução do Empreendimento,
bem como todos os direitos e obrigações, nos termos e nos proporções prevístas no
pres ente ins lrutnento.

SOCrcS PARTICIPAÇÃO
o//o

(1) _ NOVA/SB COMUNICAÇAO LTDA. - SOCIA OSTENSIVA 90,00
(2) - THELMA CATTINI BASSIT - SOCIA PARTICIPANTE I,00
(3) - ROBERTO GENISTRETTI JWIOR - SOCIO PARTICIPANTE r,00
(4) - THOMAZ F. DE ABREU VAN MUNSTER. SOCrc PARTICIPANTE I,00
(5) - ANTONIO AUXILIADOR BATISTA - SOCIO PARTICIPANTE 1,00
(6) - ANA PAULA PEDROSA - SOCIA PARTICIPANTE I,00
(7) - CRISTINA GUTEMBERG LIMA SILVA - SOCIA PARTICIPANTE 1,00
(8) - ANA CRISTINA GONÇALVES OLIVEIRA - SOCIA PARTICIPANTE I.00
l9l - SERGTO SOUZA SILVA -,9OC1O PARTICIPANTE I,00
(10) - LU\Z AURELTO

&tfuçtp.Eurn
ALZAMORA GONÇALVES soao I,00

S¡IÅsrtQSCAR LUIZ KITA - SO CI O PARTI CIPANTE I,00
100,00

'¡r Ì

1" - O aporte financeiro inicial, totalmente integralizado neste ato em
nacional, é de R8 10.000,00 (dez mil reais).

Qualquer novo aporte que seja requerido pelo Empreendimento, sera
disposto nas Cláusulas 12, I3 e 14 deste instrumento contratual."

UI - RATIFICAR todas as demais cláusulas e disposições do
(;

CONTRATO desta SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇAO, como
particular menção; e

¿
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IV - CONSOLIDAR o Contrato desta SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÂ.O, nos termos das seguintes cláusulas e condições:

I _NATUREZADO PRESENTE CONTRATO, OBJETO E PARTICIPAÇÃ.O

CLÁUSULA PRIMEIRA - A SÓCIA OSTENSIVA constitui neste ato com oS

sócros pARTrcrpANTES, socIEDADE EM coNTA pE pARTrcrpAÇÃo,
sem firma social, para lucro comum, nos termos dos artigos 991 e seguintes do
Código Civil Brasileiro, para consecução conjunta do Empreendimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - A participação dos SÓCIOS dar-se-á por meio dos
aportes financeiros e não-financeiros necessários à execução do Empreendimento,
bem como todos os direitos e obrigações, nos termos e nas proporções previstas no
presente instrumento.

1o - O aporte financeiro inicial, totalmente integralizado neste ato em
nacional, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

2'- Qualquer novo aporte que seja requerido pelo Empreendirnento, será
disposto nas Cláusulas 12,13 e 14 deste instrumento contratual

USULA TERCEIRA - A SÓCIA OSTENSM.trabalharâpara o fim social e
perante terceiros por todas as obrigações relacionadas ao

o
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socros PARTICIPAçÃO
o//o

(1) _ NOVA/SB COMUNICAÇAO LTDA. - SOCIA OSTENSIVA 90,00
(2) - TI{ELMA CATTINI BASSIT - SOCIA PARTICIPANTE I,00
(3) - ROBERTO GENISTRETTI JUNIOR - SOCIO PARTICIPANTE I,00
(4) - THOMAZ F. DE ABREU VAN MUNSTER. SOCrc PARTICIPANTE I,00
(5) - ANTONIO AT]XILIADOR BATISTA - SOCIO PARTICIPANTE 1,00
(6) - ANA PAULA PEDROSA - SOCIA PARTICIPANTE 1,00
(7) - CRISTINA GUTEMBERG LIMA SILVA - SOCIA PARTICIPANTE 1,00
(8) -ANA CRISTINA GONÇALVES OLIVEIRA - SOCIA PARTICIPANTE I,00
19) - SÉRGIO SOUZA SILVA _.'ÓC1O PARTICIPANTE 1,00

Q0) - LULZ AURELIO ALZAMORA GONçALVES
PARTICIPANTE

soao r,00

I11) - OSCAR LUIZ KITA _ SOUO PARTICIPANTE 1,00
TOTAL 100.00

_trf,eq
ê

flr fl6

c/



60

Empreendimento e a presente ADE EM A DE PARTICIP
sem prejuízo do disposto no parágrafo segundo da cláusula anterior.

cLÁusuLA eUARTA - os sÓclos rARTICTIANTES ficarão o
solidariamente para com a SOCIA OSTENSM na proporção de sua
no Empreendimento pelos resultados do negócio social.

CLÁUSULA QUINTA - A SOCIEDADE durará pelo prazo necessário àrcalização
do Trabalho a que se prontificou no enunciado II das decisões acima referidas, que
constituem o seu OBJETO, tendo início a partir da assinatura deste instrumento.

III - DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA SEXTA - Todas as atividades e operações da SOCIEDADE serão
conduzidas em nome ¿a SÓCU. OSTENSM, cabendo-lhe a representação ativa e
passiva da SOCIEDADE, inclusive perante terceiros, com poderes de administração
e representação.

CLÁUSULA SÉTIMA - A liderança e coordenação das atividades relativas ao
Empreendimento caberão à SÓCIA OSTENSM, que terá as seguintes atribuições:
a coordenação geral, comercial e organizacional dos SÓCIOS durante a execução do
objeto deste instrumento e a condução dos entendimentos com os clientes,
autoridades e quaisquer terceiros, inclusive a emissão das correspondências
necessárias.

IV * DO CONSELHO

CLÁUSULA OITAVA - Os SÓCIOS PARTICIPANTES aruarão em conjunto
com a SÓCf¡. OSTENSIVA nas atividades relacionadas ao gerenciamento e

execução do Empreendimento, constituindo para tanto um CONSELHO, composto
por um membro efetivo e um suplente de cada categoria de SÓCIO, sendo:

PeIa SÓCIN OSTENSIVA:

Titular: JOÃ.O ROBERTO VIEIRA DA COSTA' brasileiro, administrador de
empresas, solteiro, portador daCarleira de Identidade R.G. n".73.548.223 SSP-

, inscrito no C.P.F./M.F, sob o n". 046.61 1.328-58, residente e domiciliado na
venida das Nações Unidas n" 8.501 - Sala 16I,na cidade e Capital do Estado

São Paulo (CEP 05425-070);

ANTONIO CALIL CURI, brasileiro, casado, economista, portador
de Identidade n" 10.266.537/SSP/SP, inscrito no

506-87, residente e domiciliada na Avenida das
Sala 161, na cidade e Capital do Estado de São Paulo

elos SÓclos (As) PARTICTPANTES
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Titular:. ANTONIO AUXILIADOR BATISTA, brasileiro, Publicitário,
solteiro, portadora da Carteira de Identidade n" 315.587-0, expedida pela SSP-SP,
e inscrito no CPF/MF sob o no 337.274.908-10, residente e domiciliada na Rua
Francisco Leitão no 205 - apto l7l,na cidade e Capital do Estado de São Paulo
(cEP 0s414-020),

Suplente: CRISTINA GUTEMBERG LIMA SILVA, brasileira,
casada, portadora da Carteira de Identidade RG no 552970 - expedida pela SSP-
DF, e inscrita no CPF/MF sob no 244.403.531-34, residente e domiciliada no
Jardim Botânico V - Cj. I - Casa 28 - Lago Sul, na cidade de Brasília - Distrito
Federal (CEP 70.000-000).

CLÁUSULA NONA - O CONSELHO se reunirá periodicamente, sendo ao menos
uma vez a cada mês ou, excepcionalmente, quando convocado por qualquer dos
sÓcros.

CLÁUSUL ADÛZ - Caberâao CONSELHO a deliberação das seguintes matérias:
a) solução das eventuais divergências entre os SÓCIOS;
b) definição dos poderes, atribuições, vedações e responsabilidade dos gerentes

do Empreendimento;

Ð aprovação das prestações de contas;
d) aprovação de bônus e/ou beneficios na SOCIEDADE e planos de

remuneração variável;
e) deliberações sobre paralisação ou continuidade dos serviços; e

Ð aprovação de cronograma financeiro.

CLÁUSULA ONZE - As deliberações do CONSELHO dar-se-ão por maioria,
facultando-se o voto de minela ao representante da SÓCU, OSTENSM.

V - DOS APORTES F''INAIICEIROS

CLÁUSUL A DOZ[" - As partes deverão aprovar em reunião do Conselho
especialmente convocadaparatanto, cronograma financeiro, comprometendo-se a, se

fot o caso, aportar os recursos necessários.

ULA TREZE - Cada SOCIO arcarâ com os aportes financeiros necessários
cumprimento das obrigações deste CONTRATO, de acordo com o

na Cláusula Segunda deste instrumento

QUATORZE - Os recursos recebidos ficarão na conta corrente da
A, à disposição do Trabalho a que se prontificou a ser realizado,

as suas necessidades de aportes, havendo a possibilidade de
para os SÓCIOS somente nas situações abaixo descritas:
por maioria do capital votante em realizar distribuição de recursos;

ii) - existência de recursos suficientes para cobrir 15 (quinze) dias
podendo o valor excedente ser distribuído pata
desproporcionalmente às suas respectivas participações societárias.
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VI _ DA INADIMPLÊNCIA

CLÁUSULA QUINZE - O SÓCIO que deixar de contribuir com os aportes nas
proporções estabelecidas na Cláusula Segunda deste instrumento, será considerado
inadimplente, após 3 (três) dias úteis da data programada para o referido depósito, e
será denominado SÓCIO INADIMPLENTE. Será denominado SÓCIO
ADIMPLENTE, aquele que cumprir com os aportes solicitados.

Parr{grafo 1" - O(s) SÓCIOS INADIMPLENTES arcaráo com as seguintes
penalidades e encargos financeiros:

a) sobre a primeira inadimplência: multa de 1o/o (um por cento) e atualizações
pela variação dataxa SELIC, mais 1% (um por cento) ao mês entre a data do
vencimento e a data do efetivo depósito bancário pro rata tempore, sendo
beneficiários dos valores desses encargos os SÓCIOS ADIMPLENTES.

b) sobre a segunda inadimplência, consecutiva ou não: multa de 1o/o (um por
cento) e aítaTizaçóes pela vanação da taxa SELIC, mais 1.0/o (um por cento)
ao mês, entre a data do vencimento e a data do efetivo depósito bancárno pro
rata tempore, acrescida da perda do direito de voto no CONSELIIO, durante
a inadimplência, ficando desde já estabelecido que as medidas aprovadas no
período desta inadimplência não poderão ser objeto de alteração, e sendo
beneficiários dos valores dos encargos acima os SÓCIOS ADIMPLENTES.

Parágrafo 2o - A perda total da participação no resultado líquido dos SÓCIOS
INADIMPLENTES, referida na alínea d) do Parágrafo 1o da Cláusula Quinze
acima, não eximirá os mesmos das suas responsabilidades perante os SÓCIOS
ADIMPLENTES.

CLÁUSULA DEZESSEIS - Dos valores que forem devidos ao(s) SÓCIO (S)
INADIMPLENTE(S), a título de remuneração ou devolução de aportes, poderá ser
descontada os valores inadimplidos, acrescidos dos encargos definidos no Parágrafo
l",da Cláusula Quinze, sendo certo que tais valores serão revertidos em favor do(s)
SÓCIO(S) que estiverem em dia com as suas obrigações, ou seja, o(s) SÓCIO(S)
ADTMPLENTE(S).

USULA DEZESETE - Qualquer concessão em não se cobrar os valores
e os respectivos acréscimos, não implicará em renúncia ou perdão aos

S INADIMPLENTES, devendo eventuais inadimplências ser imediatamente
pela administração do Empreendimento aos SÓCIOS

ÚUICO: Os SÓCIOS participantes serão excluídos da sociedade se
prir as obrigações estabelecidas nas cláusulas doze a qtatorze e, caso
SOCIA OSTENSIVA poderá requerer o registro de alteração da

prévia e sem a assinatura do
i.
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CLÁUSULA DEZOITO - Ocorrendo à falta ou inadimplemento da taxa SELIC
citada nas alíneas a,b, c e d do Parëryrafo lo da Cláusula Quinze acima, aplicar-se-á o

índice oficial que mais se aproximar dataxa ora pactuada.

VI - ESCRITURAÇÃO. BALANÇOS E LIOUIDAÇÃO

CLÁUSULA DEZENOVE - Ainda que conduzidas em nome da sÓcra
OSTENSM, todas as operações e atividades abrangidas por este contrato correrão
sempre por conta da SOCIEDADE, cabendo à SÓCIA OSTENSIVA, para este

efeito, manter livros próprios pata a referida SOCIEDADE, a par de sua

contabilidade, para apuração dos resultados da SOCIEDADE, na qual serão

debitados e creditados, conforme o caso, todos os direitos, receitas, custos, despesas,

obrigações, responsabilidade e exigibilidades da SOCIEDADE, incluindo,
especificamente, despesas administrativas e de aluguéis de equipamentos, custos dos
serviços contratados a terceiros, honorários de advogados contratados, custos,

despesas e encargos financeiros.

CLAUSULÄ VINTE - O exercício social terá início em lo de janeiro de cada ano
encerrando-se em 3l de dezembro, quando a SÓCIA OSTENSIV A farâ levantar as

demonskações financeiras específicas da SOCIEDADE, considerando as eventuais
antecipações de distribuição. Os lucros ou os prejuízos apurados terão a destinação
que os sÓCIoS determinarem.

Parãgrrfo 1o - A qualquer momento, por deliberação dos SÓCIOS, levantar-se-ão
demonstrações financeiras intermediárias, nas quais será apurado o resultado da
SOCIEDADE no período, o qual terá a destinação deliberada pelos SÓCIOS.

Prrágrafo 2o - Os lucros apurados poderão ser distribuídos entre os SÓCIOS
desproporcionalmente à participação dos mesmos no patrimônio social se os
SOCIOS, por maioria, assim o resolverem expressamente, através de deliberação
lavradaem ata de Reunião ou em Acordo ¿e SÓCfOS.

CLÁUSULA VINTE E UM - Cessada a vigência da SOCIEDADE EM CONTA
DE constituída nos termos da Cláusula Primeira, esta

E entrarâ em liquidação, sendo liquidantes os SÓCIOS, em conjunto.
os haveres e pagos todos os débitos a SOCIEDADE será considerada

VINTE E DOIS - Os SÓCIOS não poderão ceder ou transferir os

do presente instrumento dado o carëtter personalíssimo do
" existentes entre as partes contratantes, exceto mediante a prévia

-anuência unânime do Conselho.

IX_ GARANTIAS E RESPONSABILIDADES
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CLÁUSULA VINTE E TRÊS - Em quaisquer garantias ou contragarantias que as

sócias venham a prestar em favor do Empreendimento, cada uma delas se obrigará
exatamente na proporção de sua participação na SOCIEDADE.

Parágrafo Único - Se por qualquer motivo, um SÓCIO fornecer sozinho
garantia, desde que tal tenha sido aprovada por todos os SÓCIOS, estes se obrigam a
fornecer àquela que prestou sozinha a garantia, contragarantias na proporção de suas
participações.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO - Os ônus financeiros de eventuais reclamações
trabalhistas, previdenciárias, civis e fiscais e demais procedimentos judiciais,
propostos por empregados, ex-empregados ou terceiros, inclusive fomecedores,
Fisco, durante e após o término da mesma, contratados diretamente pela SÓClt
OSTENSIVA para execução do Empreendimento, serão suportados pelos SÓCIOS,
proporcionalmente àpafücipação de cada uma na SOCIEDADE.

CLÁUSULA VINTE E CINCO - Fica convencionado entre os SÓCIOS que
qualquer ônus advindo da execução deste contrato, inclusive e especialmente os ônus
relativos às responsabilidades legais ou contratualmente imputáveis aos
empreendedores, às responsabilidades fiscais, cíveis e trabalhistas, mesmo após a
dissolução da SOCIEDADE, será integralmente rateado entre os SÓCIOS, na
proporção de suas respectivas participações na SOCIEDADE.

CLAUSULA VINTE E SEIS - Excetuam-se da hipótese acima as situações em que,
comprovadamente, a responsabilidade for de um dos SÓCIOS, o qual deverá arcar
exclusivamente com o ônus daí decorrente, inclusive assumindo isoladamente a
responsabilidade civil e/ou a criminal como permitido for pela legislação.

CLÁUSULA VINTE E SETE - Os SÓCIOS se obrigam a não dar como garantia
de quaisquer obrigações em decorrência do exercício de suas atividades, a
participação na SOCIEDADE, direito de percepção de lucros, recebíveis, créditos
junto ao Poder Público, etc.. No caso de penhora, arresto ou seqüestro de
participação, lucros ou outros direitos vinculados a esta SOCIEDADE, o SÓCIO

de referidos direitos obriga-se a envidar todos os esforços e praticar todos os
no âmbito da legislação para desonerar tais direitos, sob pena de, em

fazendo, caracterizar infração ao presente instrumento, estando sujeita às
previstas em lei.

ESG

VINTE E OITO - O presente contrato é celebrado em caráter
irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores a qualquer título.

ULA VINTE E NOVE - Os SÓCIOS declaram inexistir qualquer outro
contrato ou convenção anterior ao presente, que impeça ou limite o que foi
neste instrumento.
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CLÁUSULA TRINTA - O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua

assinatura, vinculando os SÓCIOS e seus eventuais sucessores até o término do
prazo de duração das responsabilidades relativas à SOCIEDADE.

CLÁUSULA TRINTA E UM - os SÓCroS se obrigam a observar as

contidas neste instrumento, ficando vedadas quaisquer associações e/ou
com terceiros relacionados ao objeto deste instrumento.

CLÁUSULA TRINTA E DOIS _ Poderá ser excluído da SOCIEDADE, a critério
exclusivo dos outros SÓCIOS, o SÓCIO que requerer recuperação
judicial/extrajudicial ou tiver sua falência decretada ou, ainda, se a pessoa jurídica
referente à mesma for dissolvida por qualquer razáo.

CLÁUSULA TRJNTA E TRES - Em caso de descumprimento por parte de
qualquer dos SÓCIOS, de qualquer das Cláusulas ora acordadas, o SÓCIO infrator
ficará ilimitadamente responsável pelo prejuízo que causar aos demais SÓCIOS e/ou
à SOCIEDADE em razão cfa sua ina<limplência.

CLÁUSULA TRINTA E QUATRO - os sÓClos se obrigam a manter extrema
confidencialidade sobre este instrumento, sendo que todas as questões a ele

referentes deverão ser tratadas reservadamente pelas mesmas, não podendo ser

transmitidas a terceiros, salvo expressa autorização, por escrito dos demais SÓCIOS,
devendo tal condição de confidencialidade prevalecer mesmo após a dissolução da
SOCIEDADE.

Parágrafo Único - Caso qualquer das Partes descumpra as obrigações de sigilo
previstas nesta Cláusula deverá, sem prejuízo da indenizaçáo das perdas e danos
ocorridos, pagar multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
CLAUSULA TRINTA E CINCO - Todas as solicitações, consentimentos,
notificações, avisos ou comunicações decorrentes deste instrumento deverão ser
procedidos por escrito, e serão consideradas recebidas quando entregues
pessoalmente, ou quando enviadas por fac-símile, com confirmação de recebimento,
ou no terceiro dia útil quando enviadas por correio expresso (Sedex, DHL, FEDEX,

). O endereçamento de todas as providências capituladas por meio deste
deverá se dar aos respectivos domicílios indicados no preâmbulo deste

USULA TRINTA E SEIS - Os casos omissos serão resolvidos de comum
aplicando-se-lhes as disposições da Lei no 10.406, de 12.01.2002.

TRINTA E SETE - Fica eleito o foro Central da Capital do Estado de
para os procedimentos judiciais referentes a este instrumento contratual,

expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja
ou venha a ser
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E por estarem assim justos e contratados, os SÓCIOS assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas, para que, desde já, se operem todos os efeitos legais, devendo ser
levado a registro em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Capital do
Estado de São Paulo.

São Paulo, 01 de Julho ðe2014
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Antonio Calil Vieira Costa
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(Esta página com assinaturas é parte integrante da 7" alteração do CONTRATO DA SOCIEDADE
EM CONTA DE PARTICIPAÇAO NOVA ERA COMIINICAÇAO BSB, hrmado em 0l de Julho
de 2014.)
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(Esø página com assinaturas é parte integrante da 7o alteraçáo do CONTRATO DA SOCIEDADE
EM CONTA DE PARTICIPAÇÂO NOVA ERA COMUNICAÇÃO BSB, fiTmado em 01 de Julho
de2014.)

TESTEMIINHAS:

Nome:
RG:
CPF:
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1" Oficial de Iìcgisfto c DoculnentosCivil de Pessoa Jurídica da - CNPJ; 4s.s64.89s/0001.2s
c

Emol,

Civil

T. Jusflçâ

Total

Paulo Roberto
R$ 42,10
R$ 11,97 13/

Ofici¡l
sob o n. 3.S27.182 em

em microfilme
documentos,
n. 3383396

20L4

Rêgo
ts

e

Selos e tåxas
Recolhidos

p/verba

R$ 8,86 sob o 3
R$ 2,22 a
R$ 2,22 em 06/207

São Paulo,

R$ 67,37

rto de
de Moraes

th

f t:',fu 106
Tlb,fir ä'r,ùÅö FALLHT ROS
1$$ TåhÉ)¡*ünírfÕ dç Notaç
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da autontleaçåo d$ta página

ó 6 con$tåfltê da out¡a face dssta folha,
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novF'lsb

DECLARAçAO

Declaramos para os devidos fins, que a sra. Ana paula pedrosa,
RG nr. 1.031 .259 - ssp/DF, cpF 373.0s2.g01-7g, brasileira, Divorciada, é
prestadora de serviços desde 22tOBl2OO5 até o momento e exerce atividades
como Diretora de Atendimento.

São Paulo,25 de Agosto de 2017.

Atenciosamente.

\ù,,.
Nova 5B Comunicação Ltda

Edna Mendonça
Recursos Humanos

" ri, .L,( ; , i¡ì ..;, ii{1...,,'.;1.r. ilì .,'
i l, "'.'.,,, l:i i rr,¡, :".. l ,,,i,. 
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Av. Das Nações Unidas,8501 - 16e. Andar-cj. 161
CEP: 05425-070 - São paulo - Sp
PABX (L1) 3066-s4OO Itl



SERGIO RICARDO CAMPANI

l- Tem de nencra

2- Fo Acadêmica

\
-:ì

+e
ûr3

ATE
1110st14

até o momento
l3 anos

DE
27109102
08/03/16

EMPRESA CONTRATANTE
deias Comunicação S/S LtdaPonto de I

icação Ltdanova/sb Comun
TEMPO TOTAL DE EXPERTENCIA NO MERCADO

DEPARTAMENTO

Atendimento

INSTITU¡çÃO
Universidade de Ribeirão Preto

FundaÇão Getúlio Vargas

NIVEL EDUCACIONAL
Bacharel em Comunicação Social

MBA em Marketing

DEPARTAMENTO

Atendimento
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O Diretot da Escola de Pós-Graduação em Economia e o Di¡etor da Escola Brasileira de Administracio Pública e

Empresas da Fundação Gen¡lio Vargas conferem a
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Cerdfi.cacio, cio Curso cie Pós-Graduação I-ato Sensu

e/ÍB,q F,¡a &,{ARKETITqG

i\ír-eiÊspeciçi;rzçãc,ccm432'r:ctas-aúa,ic ¡eiíoáo c-.i:saic ie iC ie ie,teteþc åe2CC7 a07 âe ¡icvenbic ae2C'l':

R-io áe la::eì.c.2i :e::c--e=i:c 1e21""-

ar,
{Ð
Ð
(5
t-
o
o,

o
t-
É

o

F*ffi

f7i ¿l, p/ éo í** i{,**ú * faswæ-\d 
R-ube:rs Penha Cysne {

Di¡etor rla EPGE / PGtl

l-
UJ
ì-

o
o
o

e

<=



w rLiNþÅçÁð
GãTUI'T VAËGÅS

ll[SîûRiCt EStür-,AR
jKq
i FûTI iffi

suP3-0/TMtsAMKT"0&07l1 6398/201 I

îd>

o-Z
oãn
3ö;

@C',

Èos--=ã

i¡

o
c
m
7
*i
o
tn

(.-'!

t\)

o
.E
Ð

i'

4

@.È{

(]

fr
-l
o
T
o

r
T
I
Ã
o

(o
o

û)'

@

J

fi
æ
o

@

o

3

Nome do al

FGV
Planejamento Estratégico de Marketing
Trebelho de Gonclusão do Curso: Plano de Markel

Finencâs oaía Executivos de ilarkeiinc

Compoftamento do Consumidor e Pesquisa de
l.nêrcådo

Adm¡nìstração de Mârketing no $lundo
Contemporâneo

Crm/Dbm/Call-Center - a Gestão do
Relacionamento com os Clientes

I'ieoóciacão Comerciai

Gestão cie Vendas

Gesiåo de Lcgísiicâ, Distribuição e Trade
Markeiino

GesiåÕ e Desenvoivimênio cie Prcdutos e l'4aicas

R¡cardo SÞinelli de Carvalho

lngrid Buckmann Cardoso de Mello

de
Dorvai Oiivio Malimann

Luiz Ca¡1os Danias Peixcio

Carics Renaic Seabra cie A.lneicÍa

- i3 Ecu:Ð3s I \¡ê:sa Maia ;^lar:¡ìs Câ Cui:aLiierançâ, :iica ,â lvlctvaçao 
i

;arlos Ewaid

José Maurc Gonçalves Nunes

Carios Alberio Alvim Ce Azeredc Sanics

Alexandre St¡qert

Alexandre Stigert

Reis I

Itlaturalidade: Ribeirão
Toial de

nascimentc: 971
de

Final

P

Laio Sensu ii4BA.

Esoêcielista em Administracão / Universidade Federal do Rio t

/Un Federai do Rio do Sul

i'L=-sire s-n =iãe;rraria ¡e Èrcciucão ¡'U;iive¡slciacie i-^i=¡-a. :

em Mercado de

Candido

i.fesire ern Ciåncias ¡,¡a'.fais / Esco!a de Guer¡a Na'¡ai

Doutcr em / Pontifícia U Católica do Jâneiro

Dcuior em a Cuìtura / Fêdefa¡ do

of Lancasterèm ßa
e Janeiro

em Administração / U Federal do Rio

/ PontiíÍcia Católica doem

em

em Gesião ie Recursos IU
Almeida

12h

Mesire er¡'l Psiccicgia / UniveisiciaCe Gana Filhc I

L

24h

72

24

24h

4ah
24fi

24h

lOOo/o

1C0%

IOOVI
lOOo/o

100%

50%
1jao/"
lCOo/o

100%

lAAo/o

lCOo/o

",Ctt/c

1AA%

'tOOo/o

iCAo/o

Curso de ldiomas CCBEU Kids

ð.bu

8,50

9.00

7,tc

8,3C

9,60

do cu a2411

8,50
7.00

9,10

10,0c
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Curso de

cCIMUþitcÅçAo sot¡,48-
F{AEtLãTAçÃC Ftu{ PLtBLtCtDAÐË

. E PROPÅ,GAÈ,JDA

fteeonhecido peio Decreto n"" Z$.248
de fû de feverelro de ig??

UNEVER$SEÅÐË ÐE RIBËERÃÛ PRffi&
UhIÅERP

AptsTp tA

Apostila-se o pi'esente Dio!orne para eiectra-
rar que o Dipåcnrado coi"lclulLi nessa Ur¡iver-
sldade, o Curso de Cût"4¡-jru-1C..4.ÇÃC $CC¡AL,
com dåreiio à Regist¡"o na Ë-{abiíitaçã* er-ri pi-i-

ÐLlûiryê,DË F PHCP,EG.&NDA tfteconhecido
p+i -. Jeci'e::= ..' 7 ?".24i.' l:j.
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)
DE SOCIEDADE

A DENOMINACAO
ARARAQUARÁ =

EQ'Ç,P.4

dnþ i')

ll=

5gb, monitor 17

7,5 gb,monitor 15

.t^

Entre os abaixo assinados, conlo outorgantes e reciprocamente outorgados, a lrc, ADELINATELLAR0LI, brasileira, divorciada" toaior, capaz,dó lar, portadora da cédula de identidade RG6.72r.932 - SSp/Sp, cpF 058.939.598-09, eo srta.'brusrax¿ REGINA CAMLANT.

l'åå$:!î å!'Fîh äî! ;iål¡ïiåJäl';ï#LÌîî,Í1"**t:**ti *:,1;""_,lx *de São Paulo, à Av. Queiroz Filho, 141 - Jardim das Roseiras, CEp 14S06-0iö,;î; -ï
denominação social de "PoNTo DE IDÉas coMUNICAc¡o slc LTDA.u,com o ramo de'PUBLICIDADE E CùMUNICAÇ'4D,, com o contrato social registmdo e *quiuàoo no z"Registro civil de Pessoas Jurídicas, comarca de Araraquara-sp, conforme segue:

no rcqistt'o motivo @ data/registro
1618 - Livro A-3 constiruição 0t/12/2000 0g/01/2001.

A sócia sra. ADELINA TELLARoLI,possuindo 
'asoctedade, 500 (quinhentas) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, per:fazendo ïvalor cle R$

500,00 (quinhentos reais), totalmente integralizaào em moeda con'ente do país, neste ato e por
este instrumento, cede e transfere, por uend" e pelo valor nominal, a totalidade då suas quotas, aosr' sÉRclo zucARDo CAMPAÑI, brasileirå, solteiro, *"i"t, capaz,publicitrírio, portador dacédula de identidade RG no 22.499.880-B-ssp/sp, cpF no i¡r.loz .qq}-tl,'Lsidente edomiciliado nesta cidade de Araraquara, Estado de são Paulo, à Av. Queiroz Filho, 141 - Jarclim
das Roseiras, CEP 14806-010; e

II - Do aumento do Canital Social - o Sócio Sr. Sérgio Ricardo Campani Integraliza ao capital
social R$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais) reprisentado pelos sËguinte, ù"nr,

I'RUMENTO PARTICULAR DE 1"
DE

Microcomputador athlon S50,IZB mb, hd I
Microcomputador amd K6II 500,32mb, hd

quant
R$ unit
3.355,00
1.437,00

393,00
639,00
166,00

94,00
52,00

137,00
240,00
161,00
149,00

86,00
140,00
' 52,00
130,00
230,00

91,00
288,00

R$ total
3.355,00
4.311,00

766,00
639,00
166,00
94,00
52,00

274,00
240,00
322,00
149,00
36,00
86,00

140,00
52,00

130,00
230,00
192,00
289,00

r:.

1

3
1L

I
1

I
I
2

i
2

I
I
i
i
I
1

1

2

1

Imprcssora.
Scanner usb

epson 640148A
19200 dpi

Mesa 1,50 x 75
Gaveteiro de 2 gavetas
Conexão 90o
Mesa påra computador
Poltrona presidente
Poltrona interlocutor
Mesa para reunião
Cadeira fixa
Amrário baixo
Mesa 1,25 x 75
Conexão 90o

armário baixo fechado
armário de 4 gavetas
mesa de 1,45 x 0,68
aparelho de fax -"'

ñd I
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A sócia srta' cristiana Regina campani, por este ato e por este instrumento, concorclaalteração de sua participaçãó no capiial *.-iul, em decortónciu ãu intrgru lizaçäodos bensdescritos pelo Sócio Sr-Sérgio Ricárdo Campani.
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Após as alterações slulra' o capital sooial.é de R$ 12.500,00 (Doze rnil e quinhentos reais)dividiclos em 12'500 (Doze mil e quinhentas¡ quotas de valorïomÍnal de R$ 1,00 (urn real) cadauma' dishibufdas, tomadas e totalmente integralizadas pelos quotirtur, confbrme sçgue:

SERGIO RICARDO CÄMPANI 12.000

1ì

,)

"'r)

12.000,00 96

TOTAIS
12.500 12.500,00 100(DOZE MrL E QUrNi-rETos REArS)

CLÅUSAL{ SEGANDA,, O prazo de duração da sociedade, seú por tempo indeterminado, ade 01112,/2000, clata do irício de suas atividades.

O capital social é de r$ 12.500,00 ( Doze nril e quinhentos reais),em 12.500 (doze mil e quinhentas) quoras de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas,
e totalmente integralizadâs em moecla corrente do pals, conforme segue:

uI - DA ALTEITAÇ.Ã.O no I{AMO DD ATIVIDADES:
o ramg a ser explorado pela sociedade civil ser.¿ de "ñitþucmADE , coMuNIcAÇ.Ã,o EPROPAGANDA.''

9*4y*tLf4:,!P¿t!yl?ty.^{.t-".jsde girará sob a denonrinação sociar de ,,poNTo DEIDEas cotutuNlcAÇ4o vc LTDA'",*(So-ciedacl" ct"ti;;r elrotas de Respo'sabilicladeLitnitada) ç tein a sua secle social e oomicilio fiscal, nesta cidåie de Araraquara, estado ¿e sãoPaulo, èt Rue Manoe-r Rodrigues Jqaob, 446, sanra Angetina, cnr. t4B0r_J30, podendoestender-se or'l desdobrat-se ðm fìliais agências ou oaprtíntrtrtos, onde convier, em todo otenitório nacional, segundo as necessidadei ojomentes, sendo o objetivo da sociedade, explorar omnro de ,,?UBLICIDADE 
, COMUNICAÇÅo p pnopecÀñÉ¿,,.

¡\F.;',

'
!.,

i:l
SERGIO iUCARDO CAMPANI 12,000

(oo
Oì

TOlAIS 12.s00
(DOZE IzIIL E ]UINHETOS RETUS)

12.000,00

12.500,00 1 L'

,!etiii0

A responsabilidade dos sócios é limitada ao
conforme o art,2o fïne" do Decreto no 3,708 de 10.01.1919.

CL/íUSULA OUAII.TA.. A cessão e rransfbrência de quotas do capital social,
pemritidas entre os sócios, aos quais se outorga a preferência na sua aquisição
cessão for: a terceiros, deverá ter o prévio e expresso consentinrento, por escrito,
que terá lesguardado o seu direito de pref'er'ência na aquisição das mesmas.

äoJ i{ficI$Tlti) i::ttri¿, {}fir$ tìË$flfl¡\ .il.fäi[]h,lÂ
,A I't¡\f.t¡\rìili\RÂ - fgti),

tu¡.t c Ro $ I r- M r: Þt,' .-"*n"*,â.17_lis,*,r*@s

somente serão
e, quando essa
do outro sócio,

.t
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A administração e gerência da sociedade, bem como o usoda denominaçito social, caberá somente ao Sr. 
^SÆRGIO RICARDOsócio

representara a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente e todos osdocumentos relativos à sociedade, com a expressa
assmara

condição, porém, de não se dadenominaçâo social em fianças, avais, endossos, abonos, aceites de favor ou outrasalheias e estranhas aos interesses da sociedade ou particularmente pelo sócio.&ito

O prcsente instrumento, por acordo unânime dos sócios, poderá sernas suas cláusulas e condições, a qualquer tempo, fazendo-se a respectiva alteração, que deverá ser registrada e aquivada no 2o. Cartório de Civil das Pessoasde Araraquara, Estado de São Paulo.
Registro

1.191
,,;;ll+ii,la

pelos

e

e

J

ò

cI¿íusaLA sExT! A título de "pro labore" o sócio sr,sãlR6/o NcARDo cAùIpANr, teútdireito a uma retiraclì rnensal, p*u'tuut ä"rprr* pu,rti""r"*r, cujos varores serão estaberecidospela sociedade' tacitamente oü reduzião-a termo. Fica, todavia, convencionado que, servirãocomo efetiva e cabal prova de tais retiradas, * ;roiú* a" pagamento de pro labore,,. Nainexistência de tais foihas, tonti¿r.*re-á, para fins comerciais, jurldicos è fiscais, comoinexistentes tais retiradas. Assim r.nJo 
"]"* ob.¿ierr.iu 

";;;;"* norma pacruada" resra que, é
lj:ïäå::. 

facurtativa a retimda "prolatore,,, desde qu" i.oiø¿a enrre tòdos os membros da

ct'lusal¿ sÉnu¿" Em caso de retirada voltmtária ou compulsória de um dos sócios, asociedade não se dissolveni, ttnao qu.-o sócio que pretenaei se retirar da sociedade devenácomunicar a sua decisão ao olltro sócio, por escrito . .ä* antececencia mínima de (90) 
'oventa

dias' Para apuração dos haveres ¿" rbãiu retirante, ,rral pro..didas avaliações do Ativo ePassiúo da empresa, tomando-s. por p*arrt or, qirundã-nãr"rr¿rio, os valores de mercado,praticados à época' Tais haveres rt" seiao paqos daieguinte fomu, 20 % (vinte por cento), 60(sessenta) dias após a retirada e o rcst;;-re ei !1 r"iry.; il*,"J parceras mensais, a parrir de 90(noventa) dias da retirada, devidamente.t,,igiao peto inaiä"riirr auu .u¿"rn.lu, ãJpoup*çu,divulgado pelo governo federal, udri; ãã'rr"tiuo ¿.rl,e";;"il.'
CL/íUSAL'A ùITAVA: O exercício social encerrar-se-á em 31 de Dezembro de cada ano, dataem que se procederá o Balanço Geral da sociedade, .uuroão aos sócios deliberarem sobre aformação de reservas' os lucros o, pì.:uiros serão'diviJio* ou suportados pelos sócios, naproporção de suas quotas paftes no .upitui social.

't¡
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Íe
lì-o
co

)

,

i

PAR/ÚGRAF7 PMIutEIRo: A dissolução e liquidação cla sociedade, com a conseqüenre partilhados respectivos bens, 
::mpr:.na proporção das-quotas de capital de cada sócio, serão feitas deconformidade coln os dispositivot aor cåoigos dJ processo cìvil e comercial brasileiros. EFÞ'-J

P:'4Rúç.RAFO SEGUNDO.. Os casos omissos no
dispositivos aplicáveis do Decreto n0 ¡.ZO¡ Oe tO.O
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consenso unânime dos sócios
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PONTO DE ID COMUNI S/SLTDA

NTRATO SOCIAL
cNPJ 04.231.550/0001 -72

10" AL E CONSOLI DO CO

1. SÉRGþ RICARDO CAMPANI, brasileiro, casado no regime da comunhão parcialde

bens, maior, publicitário, portador da cédula de ídentidade RG no 22.499.880-8

SSplSP, inscrito no CPF sob o no 131.107.448-13, nascido em 08/04/1971, natural

de Araraquara-SP, residente e domiciliado na cidade de Araraquara-SP, naAv. Dom

Carlos Carmelo, no 382 - casa 06, residencial Villa de Aracoara, bairro Jd' Botânico,

cep'14.805-070;

2. ARTHUR AUGUSTO GOMES COTR¡M, brasileiro, solteiro, maior, empresário,

natural de São Paulo/SP, nascido em 18/09/1989, R.G. no 37.290.003-3-SSP/SP e

CpF no 230.103.598-02, residente e domiciliado em São PauloiSP na rua da

Châcara no 126 - Vila Nova Mazzei - São Paulo - cep 02312-120'

As pessoas acima qualificadas são os únicos sócios componentes da sociedade simples

limitada abaixo identificada :

o denominação social: PONTO DE |DÉ¡AS COMUNICAçÃO S/S LTDA.

. endereço: Rua Padre Duarte no 151 - 13o andar - salas 135 a 137, bairro Jardim

Nova América, cep 14.800-360 - Araraquara/SP
. ramo de atividade: Publicidade, Comunicação, Propaganda, Assessoria de lmprensa,

Marketing e Promoção de Eventos
. registros: 2o Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Araraquara/SP,

conforme indicado na sequência:
no registro motivo data registro em

l6lAl-l-¡wo n-g Constituição 0111212000 , 0810112001

¡, 2759 - Livro A-5 1a Alteração 2710912002 0711112002

3613 - Livro A-6 2a Alteração 1711212003 1710512004

3979 - Livro A-6 3" Alteração 2511112004 1011212004

4078 - Livro A-6 4" Alteração 1010212005 10/03/2005

5801 - Livro 9-A 5a Alteração 01/06/2008 19/08/2008

6511 - Livro 11-A 6u Alteração 10/0312010 2610312010

6886 - Livro 11-A 7" Alteração 19/0812010 2111212010

8429 - Livro 11-A 8" Alteração 22t1212010 2510112011

7924 - livro 12 A 9" Alteração 0410112013 1410512013

Sob tal condição, então, como outorgantes e reciprocamente outorgados, resolvem:

Alteração do obieto social - A sociedade que explorava. a atividade de "publicidade'

corrlur,'"ação, proþaganda, assessoria de imprensa, marketing e plomoção de. eventos",

neste ato e por este- instrumento resolve alterar o ramo de atividade para, publicidade,

propaganda, comunicação e marketing.

Alteração de endereço - A sociedade que girava nesta cidade de Araraquara/SP, na rua

Padre Duarte no 151, 13o andar, sala 135 a 137, bairro Jardim nova América, Cep 14.800-

360, neste ato e Por este instrumento passa a girar nesta cidade de Araraquara/SP, na rua

Padre Duarte no 151, 13o andar, sala 1 m nova América, CeP 14.800-360.

fica criada a filial número 01 (um)'
de Balneário Camboriú/SC,situada na Rua 1 ""q)

{
n7

oe roÉt¡s

comunicação e marketing."

ra r'l '

ñ

v
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Gonsolidação do contrato social - Os sócios, em comum acordo e entendimento,
resolvem fazer constar todas as cláusulas e condições em vigor do contrato social, numa só
peça, a fim de facilitar o seu exame ou consulta, quando necessário, passando a sociedade
de ora em diante a ser regulada tão somente pelas cláusulas e condições seguintes:

coNsoLtDAçAo Do GoNTRATO SOCIAL

GLAUSULA PRIMEIRA: .
A sociedade girará sob a denominação social de "PONTO DE IDEIAS COMUNICAçAO S/S
LTDA.", (Sociedade Simples Limitada) e tem a sua sede social e domicílio comercial em
Araraquara/SP na Rua Padre Duarte no 151 - 13o andar - sala 135, Jardim Nova América,
cep 14800-360, com filial situada na Rua 1500, no 1258, Centro, Sala 302, na cidade de
Balneário Camboriú/SC, cep 88330-526, podendo estender-se ou desdobrar-se em filiais,
agências ou departamentos, onde convier, em todo o território nacional, segundo as
necessidades ocorrentes, sendo o objetivo da sociedade, explorar o ramo de "publicidade,
propaganda, comunicação e marketing" em sua matriz e filial.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, a partir de 0111212000,
data do início de suas atividades.

CLÁUSULA TERCE¡RA
O capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000
(quatrocentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas, tomadas e
totalmente integralizadas em moeda corrente do país, conforme segue:

Sócins nrrntac R$ o/n

.107 1

JU
cSTRO IL Eo PE SOA

CA ARA R PAC¿UARA/s

SERGIO RICARDO CAMPANI 200.000 200.000,00 50

TOTAIS 400.000 400,000,00 100

(Quatrocentos mil reias)

PARÁGRAFO ÚNICO:
Por tratar-se de sociedade simples, constituida pelo tipo limitada, a responsabilidade dos
sócios rege-se pelo disposto no artigo 1.052 e seguintes, notadamente artigo 1.055 e seu
parágrafo lo, todos do vigente Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA QUARTA:
A cessão e transferência de quotas do capital social, somente serão permitidas entre os
sócios, aos quais se outorga a preferência na sua aquisição e, quando essa cessão for a
terceiros, deverá ter o prévio e expresso consentimento, por escrito, do outro sÓcio, que terá
resguardado o seu direito de preferência na aquisição das mesmas.

cLÁusuLA QUINTA: /' ,,

A administração da sociedade, bem como o uso ou emprego da denominação social,Ç/
CAbErãO AOS SóC|OS SrS. SÉRGIO RICARDO CAMPANI E ARTHUR AUGUSTO GOMES

COTRIM, com poderes para represe ntá-na na assunção de obrigações, judicial e
extrajud icialmente, bem como em suas relações com terceiros, praticando todos os atos

necessá
créditos,

nos ou conve ntratos, cheques, instrumentos de
necessários. A rePresentação da

q
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Sociedade poderá ser feita mediante assinatura isolada de qualquer dos administradores
sociedade poderá ser excepcionalmente representada por um procurador, desde que tenha
poderes específicos e sufícientes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
Nem os administradores, nem qualquer sócio ou procurador poderão praticar atos estranhos
ao objeto social, emprestar verbas da sociedade, ou prestar fianças, avais, endossos ou
quaisquer outras garantias em nome da sociedade, sem a devida aprovação de sócios
representando a maioria do capital social. Qualquer ato que infrinja este Contrato Social
será legalmente nulo e inoperante em relação à socieclade e seus sócios, devendo ser
pessoalmente responsabilizados pelas obrigaçöes assumidas aqueles que nelas se
envolveram.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
Os seguintes atos exigem autorização prévia dos sócios, observados os quoruns abaixo
indicados:

a) 75% (setenta e cinco por cento) do caoital social da Sociedade:
3. alteração do Contrato Social;
4. fusão, incorporação, dissolução ou participação em qualquer
empreendimento comum, em qualquer associação entre empresas;

b) 2/3 (dois terços) do capital social da Sociedade:
5. nomeação e destituição de diretor nomeado no Contrato Social que
não seja sócio da Sociedade,

c) mais de 50% do caoital social da Sociedade:
6. aprovação das contas, destinação dos lucros líquidos e distribuição de
dividendos;
7. atos estranhos ao objeto social da Sociedade, incluindo o empréstimo
de verbas da mesma, ou a prestaçäo de fianças, avais, endossos, ou
quaisquer outras garantias em nome da Sociedade;
B. exclusão de sócio;
9. nomeação dos liquidantes, em caso de liquidação;
10. pedido de falência, concordata ou liquidação da Sociedade; e
1 1. remuneração dos administradores;
12. aprovaçâo da transformação ou da cisão da Sociedade.

PARÁGRAFO TERCEIRO:
Na hipótese da Diretoria da Sociedade ser composta por pessoas que não os srs. SERG¡O
RICARDO CAMPAN¡ e ARTHUR AUGUSTO GOMES COTRIM, requerem autorização
prévia de sócios representando mais de 50% (cinqüenta por cento) do capital social da
sociedade, os seguintes atos:

a. todos os atos, documentos e contratos que impliquem obrigações ou
responsabilidade para a sociedade, ou que estabeleçam prazos maiores que
1 (um) ano, ou desembolso de fundos da Sociedade que ultrapassem o valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), incluindo a emissäo de cheques acima
deste valor;
b. obtenção de empréstimos ou qualquer outro tipo de crédito, incluindo,
sem limitação, contratos de lea
c. ou oneração de qualquer forma

de outra sociedade;

u
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d. a destinação dos lucros líquidos e a os em
qualquer período de tempo, diferente do estabelecido na cláusula nona.

CLÁUSULA SEXTA:
A título de "pro labore", todos os sócios terão direito a uma retirada mensal, cujo valor será
estabelecido pela sociedade, tacitamente ou reduzido a termo. Fica, todavia, convencionado
que as "folhas de pagamênto de pro labore" servirão como efetiva e cabal prova de tais
retiradas. Na inexistência de tais folhas, considerar-se-â, para fins comerciais, jurídicos e
fiscais, como inexistentes tais retiradas. Assim sendo, e em obediência à presente norma
pactuada, resta que é plenamente facultativa a retirada "pro labore", desde que acordada
entre todos os membros da sociedade.

CLAUSULA SETIMA:
Em caso de retirada voluntária ou compulsória de um dos sócios, a sociedade não se
dissolverá, sendo que o sócio que pretender se retirar da sociedade deverá comunicar a sua
decisão ao outro sócio, por escrito e com antecedência mínima de (90) noventa dias. Para
apuração dos haveres do sócio retirante, serão procedidas avaliaçöes do Ativo e Passivo da
empresa, tomando-se por parâmetros, quando necessário, os valores de mercado,
praticados à época. Tais haveres lhe serão pagos da seguinte forma: 20% (vinle por cento),
60 (sessenta) dias após a retirada e o restante em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, a
partir de 90 (noventa) dias da retirada, devidamente corrigido pelo índice oficial das
cadernetas de poupança, divulgado pelo governo federal, a partir do efetivo desligamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O sócio retirante, na parte que lhe couber o capital social, responderá pelos atos praticados
de sua gestão até dois anos da data da averbação de sua saída.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
Será permitida a exclusão de sócio, por decisão de sócio ou sócios representando a maioria
do capital social da Sociedade, verificando-se qualquer uma das seguintes hipóteses,
meramente exemplificativas, sem prejuízo de outras possibilidades:

f . inadimplemento de obrigação de integralizaçâo de quotas representativas do

capitalsocial;
2. emprego indevido dos bens da Sociedade, em benefício próprio ou de terceiros;
3. concorrência desleal à sociedade;
4. exercício irregular dos poderes de administração;
5. obstrução dos negócios e atividades sociais, sobretudo visando impedir o

exercício de sua administração;
6. conduta irregular ou criminosa que possa, por sua gravidade e natureza,

comprometer o bom e regular andamento das atividades sociais e/ou seu nome,

sobretudo quando envolva ofensa e injúria aos demais sócios;
7. interdição, liquidação ou falência, conforme o caso; ou,

8. condenaçãocriminal.

CLÁUSULA OITAVA:
Os sócios reunir-se-ão em reunião de sócios, sempre que necessário por determinação

legal e/ou extraordinariamente, sempre que os sócios considerarem necessário, inclus

para deliberar sobre as matérias de que trata o artigo 1.071 da Lei no 10.406/02.

CONTRATUAL
Autenticidade
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As reuniões de sócios serão convocadas por qualquer dos sócios, devendo o aviso de

convocação indicar a ordem do dia, a data, hora e o local da reunião. lndependentemente
do meio utilizado para convocação, deverá o sóc¡o convocado manifestar por escrito que

esta ciente do local, data, hora e ordem do dia.

CLÁUSULA NONA:
O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, data em que se
procederá o Balanço Geral da sociedade, cabendo aos sócios deliberarem sobre a formação
de reservas. Os lucros ou prejuízos serão divididos ou suportados pelos sócios, na

proporção de suas quotas partes no capital social, ou não, dispensando-se a publicação do

balanço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
n soc¡e¿a¿e poderá levantar balanços intermediários, semestrais ou de períodos menores,

para o fim de apurar o resultado do período neles compreendido, podendo eventual.lucro ser

b¡str¡Uui¿o ou capitalizado por deliberação de quotistas representando a maioria do capital

social.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
A s*"d"d" p"d*á distribuir lucros em valores diferentes da proporção das. quotas de

capital social áe cada sócio, desde que acordado entre todos os membros da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA:
N" 

"as" 
de fal"c'"n"Áto ou interdição judicial de qualquer um dos sócios, a sociedade não

se dissolverá, cabendo ao sócio remanescente a quitação de seus haveres junto a seus

herdeiros. Os haveres e quotas sociais do sócio falecido ou interditado judicialmente serão

regularmente apurados segundo critérios, forma e prazo de pagamentos, expressos na

"ci-áusula sétima" deste co"ntrato, considerando-se como efetivo desligamento, a data do

falecimento ou interdição, conforme o caso.

CLÁUSU LA DÉCIMA PRIMEIRA:
o presente instrum"nto, por 

"cordo 
unânime dos sócios, poderá ser alterado nas suas

cláusulas e condições, a qualquer tempo, fazendo-se a respectiva alteração conlratual' que

deverá ser registräda ä aröu¡våoanodo Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de

Araraquara/SP.

PARÁGRAFO ÚNICO:
A soc'redad" se dissolverá nos termos do art. 1OB7 da Lei Federal 10'406102'

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
Por consenso unânime dos sócios a presente alteração vigorará a partir do dia 25 de

Novembro de 2.013, não tendo a sociedade sofrido qualquer interrupção ou solução de

continuidade.

clÁusut-R oÉclun reRce¡RR:
Fica eleito o foro da Comarca e Mu

K)
nelenicípio de Araraquara, Estado de São Paulo, Para

serem dirimidas as dúvidas oriundas
qualquer, por mais privilegiado que seja'

O administrador e demais sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão imPedidos

de exercer a administra , ou em virtude de condenação

criminal, ou Por se na que vede, ainda que

temporariamente, o falimentar, de Prevaricação,

do presente instrumento, com renúncia de outro

I
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peita ou suborno, concussão, peculato, ou contrafrnanceiro 

-nacional, contra noimas ìã defesa daconsumo, fé pública, ou propriedade.

a economia popular, contra O S¡Sconcorrência, contra as relações

de acordo, ass¡nam o presente instru mento, em 3 (três) vias de igual epara um só efeito jurídico, que assinam na presença de duas testemunhas,residentes nesta cidade e endereço comercial na av. padreto no 663 - São Geraldo -- Ara P - cep 14801-250.
de Novembro de 2.013
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I SERGIO RICARDO CAMPANI, Brasileiro, Casado pelo regime de comunhão parcial

de bens, Maior, Publicitário, portador da cédula de identidade RG n".22.499

emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob no. L3I.LO7.448-13, nascido em

07 /04/L971 em Araraquara/SP, Residente e domiciliado à Av. Dom Carlos

Carmelo, n". 382 - Casa 06, Residencial Villa de Aracoara, Bairro fd Botânico, na

cidade de Araraquara/SP, CEP 14.805-070.

ARTHUR AUGUSTO GOMES COTRIM, Brasileiro, Solteiro, Maior, Empresário,

nascido em L8/09/ 1989 em São Paulo/SP, Portador da cédula de ldentidade RG n".

37.290.003-3, emitida pela SSP/SP e CPF no. 230.103.598-02, residente e

domiciliado à Rua Chácara, n". t26, Vila Nova Mazzei, na Cidade de São Paulo/SP,

cEP 02.3L2-I20.

As pessoas acima qualificadas säo os únicos sócios componentes da sociedade
L,!\+simples limitada abaixo identificada

O DENOMINAçÃO SOCIAL: PONTO DE IDÉIAS COMINICAçAO S/S LTDA.
F.

ENDEREçO: Rua Padre Duarte, n". 151, 13" andar, Sala 135, Bairro I

$tul\ù

a

a

Nova América, CEP 14.800.360.

RAMO DE ATIVIDADE: Publicidade Propaganda, Comunicação

Marketing.

REGISTROS: 2" Registro Civil de Pessoas furídicas da Comarca de

Araraquara/SP, conforme indicado na seqüência:

1?

123

a

-(

PONTO DE rDÉrAS COMUNTCAçÃO S/S LTDA

. cNPl 04.231.550/OOAL-72
Í.13 ALTERAçÃO E CONSOLTDAçÃO DO CONTRATO SOCTAT
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N". Registro Motivo Data Registro em

L61B - Livro A-3 Constituição oL/t2l2ooo oB/oL/200L

2759 - Livro A-5 la Alteração 27 /0e/2002 07 /LL/2002
3613 - Livro A-6 2a Alteração 17 /L2|2OO3 L7 /0s/2004
3979 - Liwo A-6 3a Altera¡1kt /L2/2OO4
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sob tal condição, então, como outorgantes e reciprocamente outorgados, resorvem

alterar seu contrato social, de acordo com as seguintes crausuras e condições:

clausula Primeira: É efetuado a redução do capitar social no valor de R$
200'000'00 (Duzentos mil reais) referente a retirada da sociedade do sócio sr.
SERGIO RrcARDo CAMPANI, deixando o valor de suas cotas como forma de
pagamento da parte de sua responsabilidade dos prejuízos levantado em balanço
até a data de ZL/OS/ãAL4- , o sócio cedente dá a mais ampl4 geral e irrevogável
quitação das quotas ora cedidas.

clausula segunda: Em virtude da cláusula anterior o capital social que era de R$
400'000,00 fQuatrocentos mil reais), passa a ser de R$ 200.000,00 (Duzentos mir
reais) iá integralizados em moeda corrente nacional, fica assim distribuído:

clausula Terceira: A sociedade ficará unipessoal por 1g0 (cento e oitenta) diag
conforme artigo 1.033 Inciso IV do Código Civil.

cláusula Quarta - A sociedade altera sua sede social para Rua 1s00, no 12sg,
sala 302, centro na cidade de Barneário camboriú/sc, cEp gg.B3o-s26.

Cláusula euinta - A sociedade 1500, no
L258,Sala 302, Centro na Cidade 30-526,
inscrita no CNpf sob n". O4.Zz sob
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200.000 L00,00 200.000,000
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3

Registro Civil das Pessoas furÍdicas e Títulos e Documentos da Comarca de
Balneário Camboriú/SC.

Em decorrência das alterações ora efetuadat o sócio quotista resolve consolidar
seu Contrato social, que passará a ter a seguinte redação.

cu^usuLA 7e - sociedade girará sob a denominação social de ,?oNTo DE IDÉtAs
cOMUNIcAç{o S7s LTDA." fsociedade Simples Limirada) e tem a sua sede social
e domicilio comercial na Rua 1s00, n. 12Se sala 302, centro na cidade dd
Balneário camboriú/sc, cEp 88.330-s26, inscrira no cNpf 04.231.ss0 /oooL-zz.

CUIUSUIA 24 - A sociedade iniciou suas atividades em O1./t2/ZOO0, e seu prazo
de duração é indeterminado.

CUIUSUUI 3e - O Capital Social é de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido
em 200.000 (Duzentas mit) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente
integralizadas em moeda corrente nacionar, que fica assim distribuÍdo:

ARTHUR AUGUsro GoMEs corRIM - com 200.000 (Duzentas mil) quotas, no
valor de R$ 1,00 fum real) cada, perfazendo um total de R$ 200.000,00 (Duzentos

mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional.

PARAGRAFO ÚNICO - Por tratar-se de uma sociedade simples, constituída do tipo
limitada, a responsabilidade do sócio rege-se pelo disposto no artigo 1.0s2 e

seguintes, notadamente artigo 1.0ss e seu parágrafo 1o, todos do vigente código ç\ L{ 1ù
1,"'lY\

nô
OAþ[

cr ("

5Þ

Civil Brasileiro.

CLAUSUI-A'p -A cessão e transferência de quotas do Capital Social, somente seräo
permitidas entre os sócios, aos quais se outorga preferência na sua aquisição
quando essa cessão for a terceiros, deverá ter o prévio e expresso consen
por escrito, do ouFo sócio, que terá resguardado o seu direito de preferência
aquisição das mesmas.

CI.A se_ A administração da sociedade, bem como o uso ou emprego da

denominação social, caberão ao sócio ARTHUR AUGUsro GoMEs corRrM, com
poderes para representá-la na assunção de obrigações, judicial e

extrajudicialmente, bem como em suas relações com terceiros, praticando todos os

atos necessários ou cheques,

instrumentos de créditos,
RFBOUÇAS,

documentos

necessários. A representação da sociedade assinatura
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4

isolada do administrador. A sociedade poderá ser excepcionalmente representada
por um procurador, desde que tenha poderes específicos e suficientes.

PARAGRAF() PRIMEIRO - Nem os administradores, nem qualquer sócio ou
procurador poderão praticar atos estranhos ao objeto social, emprestar verbas da

sociedade, ou prestar fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em
nome da sociedade, sem a devida autorização do sócio detentor da maioria do
capital. Qualquer ato que infrinja este Contrato Social será legalmente nulo e

inoperante em relação à sociedade e seus sócios. Devendo pessoalmente ser
responsabilizado pelas obrigações assumidas aqueles que nelas se envolveram.

PARAFRAFO SEGUNDO - Na hipótese da Diretoria não ser composta por pessoas

que não o Sr. ARTHUR AUGUSTO GOMES COTRIII{,'requerem autorização prévia
do sócio para os seguintes atos:

a) Todos os atos, documentos e contratos que impliquem obrigações ou

responsabilidade para a sociedade, ou que estabeleçam prazos maiores que

01 ano, ou desembolso de fundos da sociedade que ultrapassem os R$

. 20.000,00 fvinte mil reais), incruindo a emissão de cheques acima deste

valor;

b) obtenção de empréstimos ou qualquer outro tipo de crédito, incluindo, sem

)c

d)

culusuul 62 - A titulo de 'þróìabore", todos os sócios terão direito a

retirada mensal, cujo valor será estabelecido pela sociedade, ou
reduzido a termo. Fica, todavia, convencionado que as "folhas de pagamento

prólabore" servirão como efetiva e cabal prova de tais retiradas. Na inexistência
de tais folhas, considerar-se-á, para fins comerciait jurídicos e fiscais, como

inexistentes tais retiradas. Assim sendo, e em obediência à presente norma
pactuad4 resta que é plenamente facultativa a retirada de "pró-labore", desde que

acordada entre todos os membros da FALLEIROS - 190 Tabel¡onato d€ Notes
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deliberar sobre a formação de reservas. Os lucros ou prejuízos serão divididos ou

suportados pelo sócio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sociedade poderá levantar balanços intermediários,

sèmestrais ou de períodos menores, para o fim de apurar o resultado do período
neles compreendido, podendo eventual lucro à ser distribuído ou capitalizado por
deliberação de quotistas representando a maioria do capital social.

PARAGRAFO SEGUNDO - A sociedade poderá distribuir lucros e valores

diferentes da proporção das quotas a cada sócio, desde que acordado entre todos
os membros da sociedade.

CAIUSUUI Be - No caso de falecimento do sócio, a sociedade não se dissolverá,

cabendo a seus herdeiros a quitação de seus deveres. Os haveres e quotas sociais

do sócio falecido serão regularmente apurados segundo critériot forma e prazo de

pagamentos conforme disponibilidade de capital, considerando-se como efetivo
desligamento, a data do falecimento.

CUIUSULA 7Oz - Por consenso unânime dos sócios a presente alteração vigorará
partir do dia 11 de Setembro de 20L4, não tendo a sociedade sofrida qualquer

interrupção ou solução de continuidade.

CLAUSUUI 77e - Fica eleito o foro da comarca de Balneário Camboriú/SC, para

nele serem dirimidas as duvidas oriundas do presente instrumento, com

de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

O administrador decla¡a sob as penas de lel que não está impedido de

administração da sociedadq por lei especial, ou em virtude de cond

criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

temporariamente, o acesso a cargos prlblicos, ou por crime falimentar, de

prevaricação peita ou suborno, consussão, peculato, ou contra a popular,

- 1go Tabelionato de Ndss
contra o sistema financeiro correncta,

r::¡rÇÀo-
L do qtre doù

,t
fê_,:J ar [.:stat

u

E
¡-.o
(,
u
E
I

0

.r t) !.FN 1'

ftirc!r'
contra as relações de consumo, fé pu öu propriedade. Vtåtustdlsnte

0I ABR. 2016
cofi o Seþ de

,'ulon¡¡cidôde

Þ

,1" 27

ú^
l.c)
a
ú)

N

9
c)
cÉ)
t

o¡4,ó4t-c)
Lul
x-
Ê-

t
oo

o
o
l¡l
&

4
tÉ
4

td
o
J

&o

)

Såo F'a.",-

ioNl
DE



/4

Sáo Paulc

6

por estarem de acordo, assinam o presente instrumento, em O4(QuatroJ vias de

igual e absoluto teor, para um só efeito jurÍdico, que assinam na presença de duas

testemunhas, maiores, capazes, residentes nesta cidade.

Araraquar4 11de Setembro de2014

_-)_ Ç

SERGIO RICARDO CAMPANI AUGUSTO GOMES COTRIM

20 Oticial de Registro C¡v¡l das pessoas Jurídicas de Araraquara - SpRua Padre Duarte, iSl _ Mezanino _ Sala 1_ Jd. Nova América (16)3322-2442Prenotação no OOOI .l SO5 em 02103t2015 , no 15-ARegistro no 000Og7Sg em 12t03t2015
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CoNTRATO ÐE PRESTAçAO DE SËRV!Ç0$

CONTRATANTE: NOVAJSB COMUNICAçÃO [-TDA, com sede em Säo Paulo, no Estado

de Säo Paulo, na Avenida das Nações Unidas no 8.501 - 16o Andar- Conjunto 161,CEP

05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o no 57.118.929/0001-37, neste ato, representada

nos termos de seu contrato social, por seus representantes legais, ANTONIO CALIL CURI,

brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de ldentidade n" 10.266.537/SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n" 012.465.506-87, residente e domiciliado na Capitaldo Estado

de São Paulo, com escritório na Avenida das Naçöes Unidas, 8501, 16" andar, sala 161,

Säo Paulo, SP, CEP 05425-070; e JOAO ROBERTO VIEIRA DA COSTA, brasileiro,

administrador de empresas, solteiro, portador da Carteira de ldentidade R.G. rìo.

13.548.223 SSP-SP, inscrito no C.P.F./M.F, sob o no. 046.611'328-58, residente e

domiciliado na Avenida das Nações Unidas no 8.501 - Sala 161, na cidade e Capital do

Estado de São Paulo CEP 05425-070, ambos atuando na qualrdade de, e a seguir

denominada CONTRATANTE;

GONTRATADA: MENU COMUN¡CAçÃO tlDn., com sede na Cidade de Araraquára,

Jardim Botânico, Estado de São Paulo, na Avenida Dom Carlos Carmelo, 382; Casa 06'

CEP 14.805-070, inscrita no CNPJiMF sob o n" 22.942.22210001-66, neste ato,

representada, por seu representante legal,sérgio Ricardo Campani, brasileiro, Publicitário,

casado, portador da Carteira de ldentidade no 22.499.880-8, expedida pela SSP-SP, e

inscrito no CPF/MF sob o no 131.107.448-13, residente e domiciliado na Avenida Dom

Carlos Carmelo, 382; Casa 0ô, CEP 14.805-070, e a seguir denominada CONIT'RATADA.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima nomeadas e qualificadas, por seus

representantes ao final assinados, têm entre sijusto e acertado um Contrato de Prestação

de Serviços de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I _ OBJETO DO CONTRATO.

1.1 O presente contrato, tem por objeto a prestação de serviços em Publicidade,
assessoria em licitação e prospecção de novos negócios (clientes), realizados pela

CONTRATADA.

cLÁusuLA r!- DEscRtçÃo oos sERV!ços"

2.1 Prestaçåo de serviços ern Publicidade, Assessoria enr Licitação;

2.2 Prospecção de novos negócios (clientes).

cLÁusuLA r¡r- oBRtcAçÖes oas PARTES cor{TRATANTËs.

3.1 OBRTGAçÖES DA GONTRATAÞA:

a) Executar a prestação de serviços, objeto deste contrato, em estreita colaboração
b mediante permanente comunicação com a CONT'RATAfl'{TE;
c) prospecção e indicação de novos clientes à GONJTRATAhITE"
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3.2 OBRTGAçOES DA CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato;

b) Fornecer em tempo hábil, documentos e elementos suficientes e necessários a

execução dos serviços contratados;

c) Suprir a CONTRATADA de diretrizes, documentos, informações e demais

eiementos que possuir relacionados ao objeto deste contrato, além de autorizaçöes

específicas para sua atuaçäo perante terceiros, se necessário;

CLÁUSULA IV _ UGÊNCIA CONTRATI..IAL.

4.1 O presente contrato permanecerá por tempo indeterminado, com vigência apartir da

assinatura do contrato

cLÁusuLA v - REMUNERAçÃo.

. S.l - Como remuneração aos serviços descritos na clausula (ll), a
CONTRATANTE pagará mensalmente o valor fixo para a CONTRATAÐA,
referente aos serviços prestados no final de cada mês no valor de R$

23.783,00 (vinte e três mil setecentos e oitenta e três reais). Este valor

será reajustado anualmente pela variação do IGPM.

o 5.2 - Além do valor descrito acima, Clausula (5.1), será devida para a

CONTRATADA, uma comissão/participação de 14o/o (quatorze), por cento,

sobre a Receita Operacional Líquida, sobre os futuros clientes que a

CONTRATADA prospectar e conseguir de forma evidenciada e comprovada tal

participação por parte da CONTRATADA junto à CONTRATANTE (NOVA/SB)'

CONTRATADA;

Entende-se como Receita Operacional Líquida, o somatório dos honorários

faturados e recebidos pela CONTRATAhITE junto aos futuros clientes,

incluindo: hotrorários sobre veiculações + honorários sobre produção externa

(quando existir) e serviços internos (quando cobrados), deduzidos os impostos

diretos (l.S.S.= 5%, PIS =1,650/o, COFINS=7,6ok = 14,25o/o).

5.2.1 - Os valores faturados e recebidos pela GONTRATA¡\¡TE à título de

"Planos de lncentivos" concedidos pelos veículos (mais vulgarmente

conhecidos como bonificações de volume de mídia), näo incluem a base d

cálculos.
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5.3 - Após assinatura do contrato e até 3111212016, a GONTRATANTE

(NOVA/SB), pagará o aluguel de um flat para o seu uso. Apartir desta data

acima, qualquer encargo de moradia, inclusive o aluguel, passará a ser de sua

total responsabilidade.

5.3.1 -Caso este rompimento seja antes do dia 3111212016, cessará o auxilio

moradia.

¡ 5.4 - Esta participação de 14o/o (quatorze), por cento, sobre a receita liquida

descrita no paragrafo (5.2), prevalecerá pelo periodo de até 3 (três), anos, após

a data de assinatura do contrato junto ao futuro cliente da Contratante

(nova/SB). Após este periodo, esta participação deixará de existir.

. 5.5 - Se este contrato/acordo, for rompido, por qualquer uma das partes,

continuará a ter direito apenas sobre as comissões/participações devidas, até

que se cumpra o periodo previsto de 3(três), anos.

o 5.6 - Se incorrer a renovação de Aditivos e contratos junto aos clientes

atuais, ou seja, já existentes, mesmo atuando para esta renovação, a

CONTRATADA não receberá participação, pois entende-se que a

remuneração mensal fixa, destina-se entre outros compromissos, o de auxiliar

na renovação dos contratos já existentes.

o 5.7 O pagamento destas comissões/participaçöes, será apurado

mensalmente, porém pago trimestralmente.

CLÁUSULA VI _ FATURAMENTO E PAGAMENTO,

6.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA mediante Notas Fiscais/Faturas, cujo
vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a emissão respectiva, desde que sejam
apresentadas em até 5 (cinco) dias antos de seu vencimento.

6.1.1 Caso as Notas Fiscais/Faturas não sejam apresentadas pela COI\üTRATADA
em até 5 (cinco) dias antes de seu vencimento, o pagamento deverá ser
realizado pela GONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contados da data
de recebimento da respectiva Nota Fiscal/ Fatura.

6.1.2 Especificamente em relação à comissão devida pela indicação de clientes, esta,
somente poderá ser faturada a cada 3 meses, a contar do inicio da vigência d{
presente contrato. ;,

6.2 Observando o disposto nas cláusulas anteriores, as parcelas devidas à "
CONTRATADA serão pagas pela CONTRATANTË, através de depósito bancário na
conta corrente a ser informada pela CONTRATADA.
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6.3 A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de quaisquer faturas do

CONTRATADA, caso este se encontre inadimplente com quaisquer obrigaçöes
contratuais ou caso as faturas tenham sido emitidas em desconformidade com o
disposto neste contrato e com a legislação tributária.

6.4 A CONTRATADA obriga-se a fazer constar na documentação de cobrança enviada

à CONTRATANTE, todas as informações necessárias ao processamento do

pagamento, tais como razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, inscrição
municipal, entre outras.

CLÁUSULA VII - SIGILO

7.1 A CONTRATADA, seus empregados, prepostos, representantes e associados a

qualquer título obrigam-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre

quaisquer dados, processos, pormenores, informaçÕes e/ou documentos,

relacionados com o objeto do presente contrato, bem como sobre quaisquer outras

informações da CONTRATANTE de que venham a ter conhecimento ou acesso, ou

que lhea venha a ser confiado em razão deste contrato, sendo eles de interesse da

CONTRATANTE ou de terceiros, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar,

revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, sob pena de

incorrer em perdas e danos, sendo que o pagamento de qualquer indenização não

desobriga a GONTRATADA, seus empregados, prepostos e representantes a

qualquer título de continuarem cumprindo os deveres de confidencialidade, de

lealdade e de boa-fé.

CLÁUSULAVII¡_ CASO FORTUITO OU FORçA MAIOR"

8.1 As partes não responderão pelo eventual descumprimento de suas obrigações
contratuais, se este resultar de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do

Código Civil Brasileiro.

8.2 Para os fins acima previstos, CONTRATADA e CONTRATANTE obrigam-se a:

a) Comunicar o fato à(ao) outra(o), por escrito, no prazo de 10 (dez) dias da ocorrência
ou de seu início, fornecendo-lhe detalhes sobre o evento;

b) Comprovar, perante a(o) outra(o), que o fato alegado realmente contribuiu para o
descumprimento da obrigação.

CLÁUSULA IX - CESSÃO.

9.1 A CONTRATADA não poderá ceder total ou parcialmente o presente contrato, a

qualquer título, nem tampouco substabelecer ao mandato outorgado, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE.

GLÁUSULA X - VíNCULO EMPREGATíCIO.

10.1 As partes expressamente declaram que o presente contrato de prestação de serviços
não cria entre elas, nem entre os empregados da COÍ{TRATADA ou terceiros por
ele contratados, qualquer tipo de vínculo empregatício, estando a CONTRATANITE
eximida de qualquer responsabilidade relativa a esse tipo de vínculo.
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10.2'Todos osfuncionários indispensáveis à realização dr:s serviços objeto do presente
contrato, serão fornecidos às expensas e sob total responsabilidade da
CONTRATADA, o qual, na qualidade de único empregador, responderá por todas as
obrigações decorrentes das leis sociais e inerentes ao pessoal a seu cargo, tais como
salários, avisos prévios, licenças, horas extras, férias, seguros por acidentes do
trabalho, indenizações, contribuiçöes para o INSS, FGTS, contribuição sindical,
incluídas, mas não se limitando a questões trabalhistas, cíveis, fiscais e penais.

10.3 Nos casos em que, por solidariedade legal ou tolerância, a COIIITRATANTE pagar
qualquer débito pela CONTRATADA, de qualquer origem, inclusive trabalhista e
previdenciária, devido por ambos e resultante da prestação dos serviços descritos na
cláusula primeira acima, terá a primeira direito de regresso contra a COI{TRATADA,
por aquelas quantias pagas, devidamente corrigidas.

cLÁusuLA xr - DrssoLuçÃo.

11.1 DENÚNCIA: O contrato poderá ser denunciado pela CÛhITRATANTE a qualquer

tempo e a seu exclusivo critério sem que seja devida qualquer indenização ou
penalidade, mediante aviso com antecedência mínima de 60 (Sessenta) dias. Neste
caso, a CONTRATANTE pagará pelos serviços efetivamente prestados pela
CONTRATADA, até a data de encerramento do contrato, definidos na cláusula (5.5),
das comissões/participaçöes devidas enquanto perdurarem os contratos firmados até
3(três), anos após o fim do contrato entre os clientes da CONTRATANTE e a

CONTRATADA, advindos da indicação da COI{TRATAÞA.

11.2 RESCISÃO: Caberá a rescisão deste contrato sem nenhum motivo, e a qualquer
momento, a critério da GONTRATANTE. lndependentemente de interpelação judicial,
extrajudicial, ou quando a CONTRATADA;

11.2.1 Não der acompanhamento necessário à consultoria objeto deste contrato;

11.2.2 Não cumprir os prazos acordados e legais;

11.2.3 Não cumprir quaisquer outras obrigaçöes contratuais;

11.2.4 Falir, requerer recuperação judicial, ingressar em processo de liquidaçäo, ou, por
qualquer outra forma, tiver caracterizada a sua insolvência;

11.2.5 Caso a CONTRATANTE, por qualquer razão, deixar de exercer a faculdade de
rescindir o contrato, na forma autorizada no item 11.2, poderá, a seu critério,
suspender a execução do mesmo e/ou determinar a sustação do pagamento até que
a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual que tiver ensejado a
suspensão do contrato ou a sustação dos pagamentos.

CLAUSULA Xil - COND|çOES GERA|S.

12.1 Qualquer alteração deste contrato somente produZirá efeitos se realizada por escrito,
através de documento assinado por ambas as partes e por quem tenha poderes para
fazè-lo.

ü

12.2 A omissão no exercício de qualquer direito ou a
oportunidade não estabelecerá obrigação
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posteriormente, agir da mesma maneira e nem poderá ser alegada pela
CONTRATADA como precedente ou novação.

CLÁUSULA XIII - FORO.

13.1 Para dirimir as questões decorrentes do ajustado entre as partes, fica eleito o Foro
da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais especial que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos de direito, juntamente com
as testemunhas abaixo.

, 0B de Março de 2016

MENI.,'COMU LT'DA
Contratada

Sérgio Ricard<¡ Campae'li

NOV

Antonio CalilCu

_ùe lfl.w tl\t:) fl Í,r v,t-¡nl

Vüeira da eosta

/

Testemunha 2: '

Nome: Jlftì:
CPF: L,;',i.1 I

O FAL ¡ROS
ato
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DECLARAçÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Sérgio Ricardo Campani,
RG nr. 22.499.880 - SSP/SP, CPF 131.107.448-13, brasileiro, casado, é
prestador de serviços atuando como Diretor de Atendimento desde 0810312016

até o momento.

São Paulo,25 de Agosto de 2017.

Atenciosamente,

Nova S Comunicaçäo Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos

,if1 .,..,'1" f ,, .,i '.,

': . ::'. ¡r'. '..i r,. ì l.

'.i ,_ ,j. r.'¡... .; ,ua:. .-.ì . .. ¡"i I 1."1.14

l:fÌt.:: ;l i '.,i./::.,ii';;

.,',,,,,.t.'.'li'

0

Av. Das Nações Unidas, 8501 - L6s. Andar- cj. 161
CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

PABX (11) 3066-s400
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KARINA MENESES

1- Te de

EXPERI

GONTRATANTEEMPRESA

I Anos
Até o momento

DE
21101t09

NO ME

nova/sb Comun Ltda.
TOTAL D

DEPARTAMENTO

Atendimento

2-F Acadêmica

INSTITU
Madia Marketi

Cruzeiro do SulUniversidade

EDUCACIONALN
MBA em Marketin

Bacharel em Administra rCSASde Em

DEPARTAMENTO

Atendimento
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Rua Padre João Manuel, 755 - 13" andar - Cj' 132

-, Cep: 0141 1-001 - 5ão Paulo - 5P - Brasil
)-rui., (t t) 3065-6464' Fax: (1 1) 3081-8310

mms@madiamundomarketing.com'br
www.madiamarketin gschool'com'br

ia marketing school
LIVRE PARA ENSINAR

Declaramos a quem possa interessar, que a Sra. Karina Meneses

conclu¡u no curso n¡lr¡frl - MADIA MARKETING MASTER, o MBA

EXECUTIVO em MARKETING da MMS MADIA MARKETING

SCHOOL.

São Paulo, 17 de Maio de 2017 .

DECLARACAO

O referido curso tem as segulntes chracterísticas:

Duração: lnício 05/05/2014 - Término 0211212014

Horário: 19:30 às 22.30 horas

Aulas: segundas e terças-feiras

Carga Horária: 524 horas (atividades intra e extra sala de aula)

Cordialmente,

a

a

a

a

I

CAR
1Èo

AV, RËå
r s.9855

o},8$Ëll,',1'ù
pAuto'sP Sôn eixeira $

Diretora de Cursos e Trei mentosn

MMS - Madia Marketing School
Vål¡do tomeole
com o Sel(r de

Autefllicidåde

cépia

RIO FALLEIROS
bellonato do Notas

CLENI SILVA DE CARVALHO
1

ESCREVENTE AUTORIZADO
Av. Rebouças, 3749 - Tel. 381 5-9855

Såo Paulo
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Universidade
. Anátia Franco
Av. Regente Feijó, 1295

03342 000 São Paulo SP

T F ss 11 26726200

www.cruzeirodosut.edu.br

Liberdade
R. Catvão Bueno, 868

01506 000 São Pauto SP

T F ss 11 3385 300Ó

São Miguet

Av. Dr. Ussiel Ciri\o,225
08060 070 5ão Pauto SP

T F ss 11 2037 5700

Cruzeiro do Sul

Certidäo

KARTNA MENESES DA stLVA, * n"'Í:''li i:;:r:; ul!!!o,'"JJì;'^i,
24/05/1gBT, em SAO PAIJLO/SP, CONCLUIU nesta Universidade, no

segundo semesfre letivo de 2008, o curso de ADMTNTSTRAçAO

(BACHARELADO), com habititação em ADMTNTSTRAÇAO GERAL E DE

EMPRESAS.

Colação de Grau: 11/02/2009

São Paulo, 06 de iulho de 2017.

Luzia Aparecida Mello
de Controle e
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U
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DECLARAçAO

Declaramos para os devidos fins, que a Sra. Karina Meneses da Silva,

RG nr. 41.734.965 - SSP/SP, CPF 229.473.408-41, brasileira, solteira, é nossa
funcionária, desde 2110112009 até o momento, exercendo a função de
Supervisora de Contas.

São Paulo, 25 de Agosto de 2017

Atenciosamente,

ß*,(.
Nova SB Comunicação Ltda

Edna Mendonça
Recursos Humanos

rsz. 
11B.gzgrCIto1-gzî

'NOVAISB COMUNICAÇÄO LTDA

AV' Das Naçoes Unrdas,8501 And.16,S1,161

Prnherros .CEP 05 425.070

! "* Såo P¿uto 'SP *.¡

Av. Das Naçöes Unidas, 8501 - 1.6e. Andar - cj. 16L
CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

PABX (11) 3066-s400
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SERGIO DE SOUZA E SILVA

1- de r¡encta
ATÉ

o3lo5l04
30/10/06
02111109

até o momento
23104110
17110112

até o momento
l9 anos

DE
01/06/00
22104104
01102105
02102109
o3l11lo9
03/05/10
21111112

EMPRESA CONTRATANTE
Fischer América Comunicação Total Ltda.

Y&R Propaqanda LTDA
108 Propasanda Ltda.

Fundação Armando Alvares Penteado
Energy Marketing Corñunicacão Ltda

QG Sul Propaqanda Ltda.
nova/sb Comunicacão Ltda

TEMPO TOTAL DE EXPERIÊNCN NO MERCADO

DEPARTAiIENTO

Planejamento

2-F Acadêmica

Fr
C.^) ê-

rNsTrTurcAo
Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo

NIVEL EDUCACIONAL
Mestre em Administração

Bacharel em Comunicacão Social

DEPARTAMENTO

Planejamento
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N GRUP O N EWC OMM
Y&R . I]ËZ BRASIL'Wt'NüERMAN 'AçÂO' MAESTRO

São Paulo, 30 de outubro de 2006

DECLARAçÃO

Declaramos para os devidos fins que Sérgio de Souza e Silva'

õortáOor Oo Cpf 300.485. 971-g4, é nosso funcionário, desde 22 de

änr¡l Ae 2004, exercendo a função de gerente de planejamento'

O Grupo Newcomm faz parte dJ um dos maiores grupol -9:
comuniäação Oo munOo, â WPP, além de ser representante da Y&R

no Brasil, qu" tem sede em Nova lorqUe (285 Madison Avenue)'

Nosso colaboradãr participará de um evento do cliente Asics America

entre os dias 2S dè novembro e 5 de dezembro em Palm Springs'

Califórnia.

o ç F gQ

oß
o go mente, -
¡rl

Passamani
säo nte de RH

o

l-3g.+s6.336/0oo1-43-ï

Y&RPROPAGANDALTDA
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Al, Araguaia, 1.142 * 2'l ândâr
cEP 06455-940
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F: 55 11 4191-9030
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Pelo presente instrumento particular de um lado, como tomadora dos serviços, 1oBPRoPAGANDA LTDA.., empresa do Grupo wpp (,,Grupo,') com sede em são pauro
- SP, na Av. Gal' Furtado do Nascimento, ne 0g - Sala C, inscrita no CNpJ/MF sobne 05'964'683/0001-'10, por seu representante legal abaixo assinado, doravantedesignado CoNTRATANTE, e, de outro lado, ðoro prestadora dos serviços,SERGIo DE SoUzA E SILVA MARKETING., estabelecid" 

"r carpìn" do MonteAlegre - SP - no._Paço Municipal lmperatriz úeopoldina, s/n, sala 4g SeS Bloco Cinscrita no CNPJ/MF sob ne 07.1sO.i7910001-ss, por seu titular abaixo assinado,doravante designada CONTRATADA,

CONSIDERANDO QUE:

(/) - a contratante qualifica-se como agência de propaganda para os fins da Lei ne4'680, de 18 de junho de 1965, e do Decreto nq57.Og0, de 1e de fevereiro de i966,alterado pelo Decreto Federal ne 2.262, de 26 de junho de 1gg7;

(ií) - a contratada é especializada em consultoria em planejamento e execução decampanha publicitárias

(ii} - considerando finalmente o interesse recíproco das partes em estabelecer umcontrato de prestação de serviços, na á,rea de atuação da contratada, têm entre sicerto e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1 ' 1 - A contratada executará serviços para a contratante em planejamento eexecução de campanha publicitárias.

CoNTRATO DE PRESTAçÃO Oe SERVTçOS

cLÁusuLA sEcuNDA - DEScRtçÃo Dos sERVtços.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada comp

a) planejamento;
b) execução de campanha publicitária;
c) propaganda e assessoria em marketing

0
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CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE EXECUç 16i5 - FílÈtEr [] i,! ]ii{,-¡7fl0
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3.1 - Na execução dos se rvtços ora pactuados, a contratad
" vÁ¡,ruo so¡,i¡ìì$Tb: 0Iì¡.1 cr: r,¡, rjr; :.sir:ìujl.itA¡J{,{.

técnica e profissional, por sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência,sem exclusividade

3.2 Na hipótese da contratada, por seus diretores, funcionários ou prepostos,
utilizar qualquer dependência ou instalação da contratante, deverá respeitar asnormas/regulamentos interno e as instruções expedidas pela CONTRA TANTE, mais ()
precisamente o Cód lgo de Conduta Comercial do Grupo Wpp e o código deConduta do Grupo N ewcomm, conforme recebido no momento da contratação dos
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CLÁUSULA QUARTA _ REMUME

v
X
Ð

^l

c

t

4.1 - Em remuneração pelos serv¡ços p
à contratada a importância de Rg g.OO0,

s neste contrato, a contratante pagará
0 (oito mil reais) por mês.

4:5 - O imposto de renda na fonte será retido e recolhido na forma da legislação
vigente.

nome da contratante que não

I

4'2 - No mês de dezembro de cada ano, será paga uma remuneração adicional àcontratada, que será calculada com base no valoi da remuneração prevista nestacláusula, à razã,o de 1/12 por mês de serviço prestado pela contrutuou no anocorrespondente.

4'3 - Na hipótese.de haver solicitação de servíços não previstos neste contrato, aspartes deverão estabelecer as condições para á sua prestação, a remuneração e oprazo para pagamento.

4'4 - O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contraapresentação, pela contratada, da respectiva nota{iscal de prestação de serviços,acompanhada de recibo equivalente, fatura, duplicata, ou cobiança bancária.

CLÁUSULA QU¡NTA - DESPESAS E ENCARGOS

5.1 - É vedado à contratada assumir despesas em
tenham sido previamente autorizadas por escrito.

5'2 - As despesas previamente autorizadas pela contratante serão reembolsadas àcontratada, mediante apresentação dos respectivos comprovantes, de acordo com oformato solicitado pela Contratánte de forma que a contratada siga as diretrizes
estabelecidas pelo Grupo no que se refere aos controles contábeis e relatórios
f inanceiros apropriados.

5'3 - A contratada será responsável por todos os ônus, obrigações e encargosfiscais, securitários, previdenciários e trabalhistas decorrentes doð serviços objetodeste contrato.

CLÁUSULA SEXTA . RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

6' 1 - Obriga-se a contratada a tomar todas as medidas preventivas para evitar
danos à contratante ou a terceiros, em consequência da execução dos serviços.

6'2 - A contratada será responsável por todos os danos e prejuízos que causar àcontratante ou a terceiros, provenientes da execução dos'sórviço. än¡"to destecontrato.

6.3 Na hipótese de a Contratada possuir qualquer investimento significativo na \)Contratante ou no Grupo e adquirir poder de decisão, fica a Contratada, desde la,ciente de que deverá info rmar imediatamente a Contratante, evitando-se ass tffi,qualquer tipo de conflito de interesses es.
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Substituta

6.4- A Contratante ve a em qualquer contrato,
correspondência, relató que contenham opinioes, conclu sões ou determi naçoesou qualquer outro documento que vincule juridicamente a Contratante ou o Grupo,
devendo a Contratada repassar tais documentos imediatamente à contratante
6.5- Obriga -seaContratadaares pettar o ambiente de trabalho da Contratante,
abstendo-se de praticar qualquer ação que resulte em discrimina de raça religião,çaosexo ou orientação sexual, idade, e deficiência; abordagem ou assédio sexual;
comportamento ofensivo por meio de palavras ou atos, exibição de material
ofensivo, bem como a não utilizar ou porta r armas nas instalações da Contratante

6'6- Fica a Contratada, desde já, ciente, que a Contratante veda expressamente a
utilização pela de qualquer tipo de drogas ilegais ou álcool, não sendo permitída a
prestação de serviços pela contratada nessas circunstâncias.

6'7- A Contratada deverá abster-se de modificar ou destruir qualquer registro ou
documento que seja de propriedade da Contratante, incluindo-se, mas não se
limitando a arquivos e registros eletrônicos que sejam jurídica e potencialmente
relevantes para a Contratante.

6'8- A Contratada deverá notificar imediatamente a Contratante acerca da existência
de qualquer prática de lavagem de dinheiro, evitando que a Contratante ou qualquer
empresa do Grupo seja utilizada como veículo para qualquer atividade ilícita.

6'9- Fica a Contratada notificada que a Contratante veda qualquer tipo de ação no
sentido de oferecer ou pagar, de forma direta ou indireta, representantes oficiais do
Governo e de organizações públicas nacionais ou internacionais com o objetivo de
prospectar negócios para a Contratante.

CLÁUSULA SÉflMA - INDEPENDÊNcIA DAS PARTES

7 '1 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade,
associação, consórcio, representâção ou responsabilidade entre as paftes
contratantes.

7 '2 Não se estabelece, por força deste contrato, vínculo empregatício ou
responsabilidade, por parte da contratante com relação às pessoa. qré a contratada
empregar para a execução dos serviços ora contratados, correndo por contaexclusiva desta última, todas as despesas, inclusive os encargos da legislaçãovigente, seja trabalhista, seja previdenciário, securitário ou qualquer outro,
obrigando-se ao cumprimento das disposições legais, quer quanto à remuneração
de seus empregados como dos demais encärgos dä qualquer Àatureza.

7,3 A cada trimestre, ou a qualquer tempo mediante sim ples solicitação dacontratante, a contratada deverá apresentar cópias dos recolhi mentos de tributos por
inclusive a Certidõesela devidos em razão dos serviços previstos neste contrato,
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8.1 - A contratada deverá, po sr e repostos, manterabsoluto sigilo quanto a s as inform idas no desempenho de suasatividades ou em deco ia do seu relacion amento com a contratante, não
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podendo divulgá-las, de fo rma direta ou indi reta, a qualquer terceiro, a nenhum
título, mesmo após o término ou a rescisão do presente contrato.
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8'2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela
contratada sob nenhuma forma ou pretexto, inclusive para a obtenção dé qualquer
vantagem para a Contratada, gualquer informação obiida, revelada ou relacionada
com as pades contratantes ou com o objeto do contrato, assim como as informações
e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de naturezatécnica, comercial, jurídica ou financeira, ou ainda de qualquer outra nalureza,
incluindo, sem limitação, segredos comerciais, métodos äe negócios, know-how,planos comerciais, atividades promocionais ou de comercializãçáo, âconômicas,
finanças e outros negócios das parles ou de outras empresas ou pessoas a elasrelacionadas.

")

8.3 Também são consideradas inform ações sígilosas, para os efeitos
contrato, todas e quaisquer inform açoes, sem exceção, que a contratada obtiver
tiver acesso em relação aos clien tes da contratante, sejam atuais, potenciais ouprospecçao

B'4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos,
desenhos, modelos, dados eletrônicos ou impressos, especificações, relatórios,
compilações, programas de computador, fórmulas, patentes, minuias e contratos,
produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou
depois da vigência deste contrato.

8'5 - A contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seupoder, sem nenhuma exceção, incluindo resumos, cópias de documentos, disquetesou outra forma que possa conter informações consideradas sigilosas, mediantesolicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a 

"är"u 
e de quem tenha provocado arescisão.

B'6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas edanos a que der causa, sem prejuízo da sua responsabilidade criminal e da imediata
rescisão deste contrato, caso ainda em vigor.

CLÁUSULA NoNA - DIREIToS AUToRAIS

9.1 Quando a contratada, por intermédio de seus diretores empregados ouquarsquer prepostos, desempenhar atribu rçoes caracterizadas como de concepçao,
criação ou produção intelectual, afiístíca ou técnica, os direitos autorais sobre asobras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colabo raçao com \Jempregad os, prestadores de serviços ou diretores da contratante peftencerão
exclusiva mente a esta última, conforme o pactuado através do presente instrumento,

1 1 da Lei 9.610/98
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12.1 - Os direitos e obrigações
transferidos a terceiros com a exp
exceção do estipulado na cláusula 9

Elaine Cristina Leite dos Sanb$
Substituta

estipulados somente poderão ser cedidos ou
as pafies, com
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Valol de R$ 2,60

L2 - Tendo em vi que 5ürl{r llllN
para eventuais serviços que

envolvam criação concepçao nos termos da cláusula quarta, fica expressamente
convencionado que a con tratada, cede e transfere à contratante, de forma total,
irrevogável, irretratável, exclusiva e definitiva, os direitos autorais patrimoniais sobre
obras presentes e futu ras realizadas enquanto durar o relacionamento profissional
entre as pañes, tanto para o Brasil como para qualquer outro país, para qualquer
tipo de divulgação publicitária e promocional da contratante como de seus eventuais
clientes presentes e futuros.

9'3 - Será lÍcito à contratante a transmissão a terceiros dos direitos ora cedidos, por
cessão ou concessão, direitos totais ou parciais, de sua utilização econômica, de
forma gratuita ou onerosa.

9.4 - Fica cefto e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o
trabalho realizado em viñude do presente instrumento por qualquer forma ou a
qualquer título.

CLÁUSUL ADÊZ- COMPUTADORES E SOFTWARES

10.1 Na eventualidade da contratada, por intermédio de seus diretores,
empregados ou quaisquer prepostos, operar computadores de propriedade da

, contratante para a prestação dos serviços objeto deste contrato, fica expressamente
vedado à contratada:

a) instalar ou de alguma forma inserir qualquer tipo de programa, software ou
arquivo informatizado em computador que estiver sob seu uso ou utilização, sem a
prévia autorizaçã.o por escrito da contratante;
b) modificar, descompilar ou decompor qualquer programa, software, arquivo ou
banco de dados instalados nos computadores de propriedade da contratante;
c) copiar ou obter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou
informações eletrônicas, bem como das respectivas documentações, por qualquer
processo ou meio.

1O.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o
contrato, sem preiuízo da responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a
contratada pelos atos que praticar.

CLÁUSULA oNzE - PRAzo

11'1 - O presente contrato tem prazo de vigência indeterminado, podendo ser
rescindido por qualquer das partes, sem nenhum ônus, mediante aviso prévio de 30
(trinta) dias.

CLÁUSULA DozE . cESSÃo
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CLÁUSULA TREZE - RESCISÃo CoNTRATUAL

13.1 - O descumprimento de qualquer das cláusulas p
ensejará à parte prejudicada o direito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte
inadimplente responsável pelas perdas e dan os a que se der causa.

13'2 - O contrato 'ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha
título protestado legitimamente e ainda nas hipóteses de concordata, pedido de
falência, liquidação ou insolvência.

13'3 - Ocorrendo a rescisão ou o término do presente contrato, fica a contratada
obrigada a restituir imediatamente todos os maieriais e equipamentos, inclusive deinformática, que de que porventura estejam sob seu poder, que sejam de
propriedade da contratante.

CLÁUSULA QUATORZE - FORO

14'1 - As parles elegem o foro da Comarca de São Paulo - SP, como o único
competente para dirimir as divergências que tiverem com base neste contrato, com
expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E assim, por se acharem justas e contratadas, firmam este instrumento em
duas vias de igualteor e mesmos efeitos, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 1e de fevereiro de 2.005

Contratante
108 Propagan tda

Contratada: \L

ñ

d

Testemunhas

Sergio de uza e Silva Marketing

Herondina A a. Rodrigues de Petta
RG: 11

Gilbed Martins Mendes
RG: 22.684.089-X U
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RIMEIRO ADITAMENTO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO PB SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de um lado, como tomadora dos serviços, 108
PROPAGANDA LTDA., com sede em São Paulo - SP, na R. Gal. Furtado Nascimento, 09
sala "C", inscrita no CNPJ/MF sob n" 05.964.683i0001-10, por seu representante legal abaixo
assinado, doravante designada CONTRATANTE, e, de outro lado, como prestadora dos
serviços, SERGIO DE SOUZA E SILVA MARKEETING, estabelecida em Campina do
Monte Alegre - SP, no Paço Municipal Imperatriz Leopoldina, s/n - sala 4g - SeS/pM,Bloco C inscrita no CNPJ sob o no 07.180. tigtooot-ss, doravanre designada
CONTRATADA, tôm entre si certo e ajustado o presente primeiro aditamento ao Contrato de
Prestação de Serviços que firmaram em 0l/02/05, mediantå as seguintes condições.

l. A remuneração mensal da contratada passa a ser de R$ g.370,00 (oito mil trezentos e
setenta reais) a partir do mês de abril de 2005.

2' Permanecem em vigor todas as demais cláusulas do contrato de prestação de serviços
firmado pelas partes em 0l/02105, que assim ficam expressamente ratificàdas pålas partes.

E assim, por se acharem justas e contratadas, firmam este instrumento em duas vias de
igual teor e mesmos efeitos, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, l' de abril de 200

Contratante:

l0B Propagan a

1

o ìc\
.U

\'.

-A-\Contratada:

Testemunhas:

\J) -r-

) Sergio de e Silva Marketing Ltda

Herondina de Petta
RG n" 1l 5

Gilbert Martins Mende
RG n" 22.684.089-X
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ùr SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAçÃO OC SERVIçOS

Pelo presente instrumento particular de um lado, como tomadora dos serviços, l0B
PROPAGANDA LTDA., com sede em são paulo - sp, na R. Gal. Furtado
Nascimento, 09 sala "c", inscrita no cNpJ/MF sob no 0s.g64.6g3/0001-10, por seu
representante legal abaixo assinado, doravante designada CONTRATANTE, e, deoutro lado, como prestadora dos serviços, sER-Glo DE souzA E SILVA
MARKETING , estabelecida em Säo Paulo - SP, na Rua Carlos Sampaio, 21g/1g1,inscrita no CNPJ sob o no oT.1go.1zg/ooo1-ss, doravantä designada
CONTRATADA, têm entre si certo e ajustado o presente segundo aditamento ao
Contrato de Prestação de Serviços que firmaram em o1/02/os, mediante as
seguintes condições.

1. A remuneração mensal da contratada passa a ser de R$ g.7gg,00 (oito mil
setecentos e oitenta e nove reais) a partir do mês de abril de 2006. ,

2- Permanecem em vigor todas as demais cláusulas do contrato de prestação de
serviços firmado pelas partes em 01/O2lo5, que assim ficam exþressamente
ratificadas pelas partes.

. E assim, por se acharem justas e contratadas, firmam este instrumento em
duas vias de igual teor e mesmos efeitos, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 1o de abril de 2006.

Contratante:
l0B Propaganda Ltd

Contratada
to SO E SILVA MARKETING

Testemunhas:
Herondina A. R de Petta
RG no 11.235.

Gilbert Martins
RG no 22.684.089-X
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE
ADITAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular:

1' 108 PROPAGANDA LTDA.' com sede em São Paulo - SP, na Rua Gal. Furtado clo
Nascimento, 09 - Sala C, inscrita no CNPJ/MF sob n" 05.964.683/000i-10, por seu representante
legal abaixo assinado, doravante designada .,Contratante", 

e

2' SERGIO DE SOUZA E SILVA MARKETING, estabelecida em São Paulo - Sp,
Carlos Sampaio, 2l9ll3l, inscrita no CNPJ/MF sob n" 07.180.17910001-55, por seu titular
assinado, doravante designada "Contratada,,

na Rua

(Contratante e Contratada, coletivamente, denominadas simplesmente "partes,,)

PRELIMINARMENTE

A' CONSIDERANDO QUE as Partes, em 01 de fevereiro de 2.005, celebraram o Contrato de
Prestagão de Serviços ("Contrato"); e

B' CONSIDERANDO QUE as Partes desejam formalizar certas condições a serem observadas
pela Contratada durante a vigência do Contrato

r00

Contratante e Contratada resolvem celebrar, o presente Instruùento Particular de Aditamento do
Contrato de Prestação de Serviços ("Aditamento"), a fim de dispor as seguintes regras e condições,
aplicáveis ao grupo de empresas a que a contratante pertence (,Grupo',)l

CLÁUSULA PRIMEIRA - F.ORMA DE EXECUÇÃO.

þNa hipótese da Contratada, por seus sócios, diretores, funcionários ou prepostos, utilizar qualquer
dependência ou instalação da Contratante, deverão ser respeitadas as noimås/regulamento interno e
as instruções expedidas pela Contratante, mais precisaménte o Código de Conduta Comercial do
Grupo WPP e o código de Conduta do Grupo Néwcomm, cujas cópiaã integrais já foram entregues
à contratada, bem como todas e quaisquer nonnas a ela pertinentes.
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assinatura, através de seus sócios, diretores,
correspondência, relatórios que contenham

outro documento que vincule juridicamente a
repassar tais documentos imediatamente à
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CLÁUSULA SEGUNDA - DESP E ENCARGOS

As despesas previamente autorizadas pela Contratante serão reembolsadas à Contratada, mediante
apresentação dos respectivos comprovantes, de acordo com o formato solicitado pela Contr atante,
de forma que a Contratada siga as diretrizes estabelecidas pelo Grupo no que se refere aos controles
contábeis e relatórios financeiros apropriados.

CLÁUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

3'1 - Na hipótese de a Contratada e/ou sócios da Contratada possuir qualquer investimento
significativo na Contratante ou no Grupo e adquirir poder de decisão, ficá a Contratada e seus
sócios, desde já, cientes de que deverão informar imediatamente a Contratante,evitando-se assim,
qualquer tipo de conflito de interesses entre as partes.

(o

(,
(o

EiTE
#ilË

3.2 - 
^ 

Contratada é vedada a aposição de sua
funcionarios ou prepostos, em qualquer contrato,
opiniões, conclusões ou determinações ou qualquer
Contratante ou o Grupo, devendo a Contratada
Contratante.

\

\-\
a
d

aa
J.J Obriga-se a Contratada, por seus sócios, diretores, funcionários ou prepostos, a respeitar o
ambiente de trabalho da Contratante, abstendo-se de praticar qualquer ação que resulte em
discriminação de raça religião, sexo ou orientação sexual, idade, e deficiência; abordagem ou
assédio sexual; comportamento ofensivo por meio de palavras ou atos, exibição de material
ofensivo, bem como a não utilizar ou portar armas nas instalações da Contratante.

3'4' - Fica a Contratada, desde já, ciente que a Contratante veda expressamente a utilização de
qualquer tipo de drogas ilegais ou álcool, não sendo permitida a prestação de serviços pela
Contratada, através de seus sócios, diretores, funcionários ou prepostos, nessas circunstâncias.

3'5' - A Contratada, através de seus sócios, diretores, funcionários ou prepostos, deverá abster-se de
modificar ou destruir qualquer registro ou documento que seja de propriedade da Contratante,
incluindo-se' mas não se limitando a arquivos e registros eletrônicos que sejam jurídica e
potencialmente relevantes para a Contratante.

3'6.' AContratada deverá notificar imediatamente a Contratante acercada existência de qualquer
prëtica de lavagem de dinheiro, evitando que a Contratante ou qualquer empresa do Grupo seja
utilizada como veículo para qualquer atividade ilícita.

3'7' - Fica a Contratada notificada que a Contratante veda qualquer tipo de ação no sentido ¿. U
oferecer ou pagar, de forma direta ou indireta, representantes oficiais do Governo e de organizações
públicas nacionais ou intemacionais com o objetivo de prospectar negócios para a Contratante.
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3.8. Fica expressamente vedado rec direta ou indiretamente, pela
Contratada e/ou por seus sócios, funcionários e/ou prepostos, bem como Parentes
Imediatos de seus sócios, diretores, funcionários e/ou prepostos da contratada, de qualquer
desconto, abatimento, comissão ou outro benefício relacionado a qualquer dos negócios
transacionados (pela Contratada ou não) por ou em nome da Contratante ou qualquer sociedade do
Grupo. Se a Contratada ou seus sócios e/ou representantes legais, bem como Parentes Imediatos de
seus sócios, diretores, funcionários e/ou prepostos da Contratada obtiverem, direta ou
indiretamente, qualquer desconto, abatimento, comissão ou outro beneficio, a Contratada deverá
imediatamente prestar contas à Contratante da quantia recebida ou do valor do benefício obtido por
tais pessoas, sem prejuízo da obrigação de ressarcimento de eventuais prejuízos causados à
contratante e/ou ao Grupo, em decorrência do descumprimento do quanto disposto nesta cláusula.

3.8.1 - A Contratada, neste ato, expressamente concorda que eventuais danos causados à
Contratante e/ou ao Grupo pelo descumprimento das obrigações dispostas na cláusula 3.8 acima,
poderão ser ressarcidas mediante descontos na ,"-un"r*çáo ajustada no Contrato
independentemente das medidas judiciais cabíveis.

Ficam mantidas, ratificadas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, firmam este instrumento em duas vias de igual teor e
mesmos efeitos.

São Paulo, 1o de setembro de 2.006.

lOB PROPAG TDA

)
SERGIO DE UZAE SILVA MARKETING

Testemunhas

Herondina A de Petta
RG: 1L235 J

Gilbert Martins
RG:22.684.089-X
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CONTR.A,TO DE TR.ABAÍ"TTO
'l

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir
qualificadas e no final assinadas, de um lado, ENERGY MÄRT(EIIING & CoMIJNICACAO LTDå"

com sede na cidade de sAo PAULO/ Estado de sP, na AV BRIG FARIA LIMA No ' !4"18 76 AND

cJ 1601/1608 devidamente .inscrita no CNPJ/MF sob no 05964683/0001-L0, doravante

designada EMPREGADORA, empresa pertencente ao Grupo wPP ("GRUPO-), e de outro Iado'
SERGIO DE SOUZA E SILVJ\, Brasileira, solteiro (a) ' residente e domicifiado na cidade

de sAo PALILO, Estado de sP, na RUA Ì'ÍAESTRO CARDIM No' 963 AP 13 - LIBERDADE',

portador da CTPS n" 0086?00, série ooo26/Go, ínscrito no CPF/MF sob no 86O48597L34'

doravante designado EI"IPREGADO, têm entre si certo e ajustado o presente contrato
j-ndivicual de trabalÌro, mediante as seguintes cfáusulas e condiÇões '

CTÁUSUT¿ PRIMEIRA: OBJETO DO CO}üTRÃTO

1.1 - O EMPREGADO é admitido para exercer o cargo de DIREÎOR DE "ATEND]MENTO'

1.2- No desempenho de suas funções, o EMPREGADO deverá cumprir as determinaÇões de

Seussuperiores,bemcomoobservarasleisvigentes,âsnormasinternaseas
instruçÕes expedidas pela EMPREGADORA, mais precisamente o código de conduta

comercial- do Grupo 1,Ípp e o código de conduta do Grupo Newcomm, cuias cópias integrais
-.á foram fornecidas ao EMPREGADO'

I.2.1- o código de ccnduta comercial representa a política interna do GRUPO e trata

das diretrizes básicas de conduta honesta e ética no que se refere à: prÌvacidade do

empregado; tratamento dos empregados; obrigações relativas a empregos anteriores;

ínvestimentos pessoais; partes relacionadas; oportunidades de negócios; celebração de

contratos; proteção dos ãtivos do Grupo; uso inadequado dos ativos da empresa;

comunicações efetrônicas; software " orrttou tipos de propriedade intelectual; l-ivros

e registros contábeié e divulgação; retenção de documentos; obtenção de informação

sobre a concorrência; práticas contra a lavagem de dinheiro; subornos e pagamentos

indevidosi concorrêncià justa e governança cooperativa'

e esforços Profissiona.is
abstendo-se de Prestar
em favor de empresas

i.3* O EMPREGADO deverá dedicar todos os seus conhecímentos
à EMPREGADORA e ao Grupo, suas subsidiárias ou coligadas'
servicos, mesmo eventuais e fora do horário de trabalho'
concor:rentes.

1.3.1- É vedada qualquer prática que resulte ou possa resuftar em obtenÇão inadequada

de informações peto nuenEGADO de empresas concorrentes. Também é proibida quaÌquer

atividade do EMPREGADO que possa reduzir ou inibir a concorrência de maneira

impróp::ia.

)-. a- Na hipótese de o EMPREGADO possuir qualquer
e adqulrir poder de decisão, fica o EMPREGADO'

infoimar imediatamente seu superior hierárquico'
conffito de interesses entre as partes'

1.5 - Ao EMpREGAD9 é vedada a aposição de sua assinatura em qualquer contrato'
correspondência, refatórios que contenham opíniões, conclusões ou determinações ou

qualquer outro docurnento que vlncule juridicamente a EMPREGADORA ou o Grupo, devendo

o EMpREGADO repassar tais documentos imediatamente à Diretoria da EMPREGADORJ\'

1.6-obriga_seoEMPRBGADoarespeitaroambientedetrab
qualquer ação que resulte em diseri-minação de raça ref
sexual-, idade, e deficiência; abordagem ou assédio sexual
meio de palavras ou atos, exibição de material ofens-ivo'
portar armas nas instalações da EMPREGADORA'
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1.7- Fica o EMPREGADO, desde já, ciente' que a EMPREGADORA veda expressamente a

.\ilização pelo EMPREGADO de qualquer i:-po de drogas ilegais ou álcool' näo

*ermitindo o trabalho sob a sua influência' A EMPREGADORA reserva-se no direito de

alterar, a qualquer tempo' a CCC de forma a estabelecer mecanismos de controle

periódicos para evitar a utilização dessas substâncias durante a relaÇão de emprego'

1.8- O EMPREGADO deverá abster-se de modificar ou destrui-r qualquer registro ou

documento que sela de propriedade da EMPREGADORA, incluindo*se' mas não se limitando

a arquivos e regístros' eietrônico=-q,-r. sejam jurídica e poLencialmente relevantes

para a EMPREGADORA'

1.9- A EMPREGADORA poderá reembolsar despesas necessárias incorridas pelo EMPREGADO

desdequeasmesmassejamprevÍamenteaprovadu:|:]"EMPREGADORA'Todaequalquer
despesas realizada pelo EMPREGADO deverão ser reembol-sadas mediante a apresentação'

pelo EMpREGADS à EMÞRtr6ADORA, de um relatório de dåspesas descritivo' acompanhado de

seus respectivos recibos, de acordo com o formato "ãIí"it"do 
pela EMPREGADORA' de

forma que a EMPREGADORA siga as diretrj-zes estabelecidas pelo Grupo quanto aos

controles contábeis e relaióríos financeiros apropriados '

1.10- O EMPREGADO deverá notificar imediatamente a EMPREGADORA acerca da existência

dequalquerpráticadelavagemdedinheiro,evitandoqueaEMPREGADORAouqualquer
empresa do Grupo seia utiliãada como veículo p.t. q',uiquer atividade ifícita'

).tt- r'íca o EMPREGADO ciente que a EMPREGADORA veda qualquer tipo de aÇão no sentido

de oferecer ou pagar, de forma.direta ou indireta' representantes oficials do Governo

e de organlzações públicas nacj-onais ou internacionail com o objetivo de prospectar

negócíos Para a EMPREGADORA'

1.12- Além das atribui-ções inerentes às funções em que o EMPREGADO

daquelas para as quais for eventualmente transferido na vigência

poderá a EMpREGAOóna oete exigir. quando necessário/ a execução de

compatlveis com seu cargo'

1.13- À EMPREGADORA fica reservado o direito de' a qualquer

ieãessidades do serviço, atribuir outras funções ao

transferindo-o de departamento, desde que compativeis
profissional.

1.14- Obriga-se ainc.a o EMPREGADO a prestar seus serviÇos em

estabelecimentos da EMPRBGADORA ou do Grupo' nesta ou em outra

transferências, observadas as disposições legais aplicáveis'

d

\c

é admitido' ou
deste contrato,

outras atividades,

qualquer um dos
cidade, aceitando

1.15- Fica terminantemente vedado ao EMPREGADO, na vigência do presente contrato'

obter de empresas concorrentes ou que mantenham relacionamen[o comercial com a

FMPREGADORA/ para si ou em favor de t'erceiro, de forma dj-reta ou Índireta' pagamento'

empréstimo,ganho,lucro,presente,comissãoouquaÌquertipodeVantaqem,em
decorrência ou que tenha relação com seu emprego ou sua atividade profissional ou

ainda com a posição que ocupa na EMPREGADORA'

Da mesma forma, fica expressanente ve dado o recebimen'l-o ou obtenção' direta ou

indireta, Pe 1o EMPREGADO e/ou Por seus Paren tes fmediatos, de qualquer desconto'

abatimento, comissão ou outro beneficio relacionado a qualquer dos negócios

transacionados (Pelo Empregado ou não) Por ou em nome da EMPREGADORA ou qualquer

sociedade do gruPo a que a EMPREGADOR,\ Pertence Se o EMPRtrGADO ou qualquer de seus

Parentes Imediatos obtiverem, direta ou indiretamen te, qualquer desconto, abatimento,

comissão ou outro benefício, o EMPREGADO deverá imediatament

EMPRBGADORA da quantia recebida ou do valor do bene

de ress arcimento de eventuais danos causado s à EMPREGADORA e/ou ao grupo a

L.L6-

tempo e
EMPREGADO,

com sua

conforme as
inclus ive

qual i ficacão

dÍsposto nesta (i

e prestar contas à

fício obtido, sem Prejuízo da

obrigação
que esta
cláusula.

em decorrência do descumprimento do
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t
1.16.1- Para os fins dispostos neste contrato, "Parentes Imediatos"
ou marído, companheíra ou companheiro de união estávef, filhos,
primos, t.ias, tios, pais, avós e as relações de parentesco advindas

a1

dias,

signi fica
rrmaos,

de casamento

CTÁUSUT,E SEGUNDA: PRJAZO DO CO\TTR.ATO

o presente cont:rato é cefebrado a titulo de experíêncla, PoI um plazo de 90

começando em O3/tl/2009, para terminar em 37/0L/2070'

2.2 - Se, vencido o periodo de experiência pactuado, o empregado for
suas funções, este contrato passará a vigorar por tempo indeterminado,
toias as suas disposições.

CTÁUSUT,E TERCETR:L:

receberá salário de R$

efetivado em
prevalecendo

REMUNERjA.çAO

R$13. 600, OO (Treze mil- e seiscentos3.1 _ O EMPREGADO

reais)por Mês;

3-2 - A remuneraÇão devida ao EMPREGADO poderá ser
-,ediante depósito em conta-corrente que o EMPREGADO

,lancária indicada pela EMPREGADORA'

3.3. - A EMPREGADORA fica expressamente autorizada pelo EMPRtrGADO a descontar do

salário ou de quaisquer outros créditos de que este seja titufar:

a) as importâncias de que o EMPREGADO for devedor, rel-ativas a empréstimos,

adiantamentos, refeições, transportes, etc., e ainda o que for determinado por lei;

b) as importâncias relativas aos planos de assistência médico-hospitalar e

odontológica, pe.Io qual o EMPREGADO manifeste sua expressa adesão;

c) as importâncias re.lativas ao val-e refeição e ao vale transporte, pelos quais
também manifesta sua expressa adesão, observados os limites previsto na legisl-aÇão;

d) as importâncias refativas a outros convênj-os e/ou serviços pelos quais manifestar
sua acìesão, como estacionamento, academia, entre outros;

e) as importâncias correspondentes aos danos causados ao patrimônlo da EMPREGADORA ou

de terceiros/ por culpa ou dofo do EMPREGADO, e a materiais de qualquer natureza
posto sob a responsabilidade do EMPREGADO e por ele dissipados ou não devolvidos no

omento oportuno, e

f) as importâncias correspondentes aos danos causados
pelo descumprimento das obrigações ajustadas neste
dispostas na cfáusula 1.16 acima.

crÁusur,e QUAREA: .TORNADA

paga por meio de cheque ou
venha a abrir em instituÍção

ao patrimônio da EMPREGADORA

contrato, sobretudo àquelas

DE TR.ABAÏ.HO

200:00 (Duzentos horas ) horas

Te

m

)

4.I - O EMPREGADO cumprirá jornada de
mensais, no horário das:
Seg 09:00 12:30 l-4:00 18:30
Ter 09:00 12:30 14:00 18:30
Qua 09:00 12:30 14:00 1B:30
Qui 09 zO0 12:30 14:00 1B:30
Sex 09:00 L2:30 1"4:00 1B:30
Sab FOLGA
Dom DSR
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d,/CLAUSULA QUINTA: SIGILO

5.1-oBMPREGADOdeverámanterabso}utosigiloquantoat
no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu

comaBMPREGADORA,nãopodendodivulgá-las,deformadlret
terceiro, a nenhum titulo, mesmo após o término ou a resci

6.3 - Será tícito à EMPREGADORA a

por cessão ou concessão, diretos
transmissão a terceir

totais ou Parc.iais,

s Af{ TÖRI
Ttibðll

iI FAL IROS

-,t 
Ítü Ë,RåtO N

3t4t

$ ùÙ

5.2 - Consideram-se ínformações sigilosas, que não podem ser divulgadas pelo

EMpREGAD6 sob nenhuma forma ou pretexio, quarquer informação obtida, revefada ou

relacionada com as partes ou com o objeto do contrato de trabalho' assim como as

informações e dados por elas desenvolíidos, individualmente ou em conjunto' sejam de

natureza técnica, coãerciaI, juridica ou financeira, oü ainda de qualquer outra

natureza, incluindo, sem limitação, segredos comerciais, métodos' know-how' planos

comerciais, atividades promocionais oì] de comercialização, econômicas' finanças'

l-ísta de fornecedores e outros negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a

elas relacionadas -

5.2.I - sob hipótese alguma o EMPREGADO poderá utilizar-se das informações sigilosas

para a obtenção de ganhos ou vantagens pessoais '

5.3 - Também são consideradas ì-nformações sigilosas, para os efeítos do contrato,

todas e quaisguer informações' sem exceção' que o EMPREGADO obtiver ou tiver acesso

)n relação aos cl-j-enr-es da EMPREGADORÄ, sejarn atuais, potenciais ou em prospecção'

odas as informaÇ
relacionamento

a ou indireta,
são do Presente

reitos

ões obtidas
f unci-onal

a quafquer
contrato.

5.4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais' como

desenhos,modelos,dadoseletrônicosouimpressos,especificaçöes,
cornpilações' programas de computador' fórmulas' patentes' minutas e

pr"ã"t"å, matàriáis e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes'

ãepois da vigência deste contrato'

5.5 - O EMPREGADO obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu

poder, sem nenhuma excáÇão, incluindo resumos/ cópias de documentos' disquetes ou

outraformaquepossaconterinformaçõesconsideradassigilosas,mediantesolicitaÇão
da empregadora, a qualquer tempo ou no térm.ino deste contrato, j-ndependentemente de

qr-rrt ierrfra sido u "u.tuu 
e de quem tenha provocado a rescisão'

5.6-AviofaÇãoaodeverdesigilosujeitaoEMPREGADOaresponder
danos a que der causa, sem prejuizo da sua responsabilidade crimínal
rescisão deste contrato, caso ainda em vigor'

CIÁUSUI'A SEXTA: DTRETTOS .AUTOR.ATS

proj etos,
relatórios,
contratos,

durante ou

pelas perdas e

e da lmediata

ora cedidos,
econômica, de

6.L - Quando o EMPREGADO desempenhar, mesmo eventualmente' funções ou atribulções

Ë"r""aãIî;;á.; 
-.o*o de concepção, criação, produção int-electual' cientifica'

artística out técnica, incl-uindo programas de computador, os direitos autorais sobre

as obras resuftantes de seu trabalho, isofado ou em colaboração com outros

empregados, contratados ou díretores da EMPREGADORA, pertencerão exclusivamente a

esta ú1tíma, conforme estabel-ece parágrafo único do artigo 11 e artigo 49 e seguintes

da Lei 9.6L0/gB, e artigo 4." da Lei 9'609/98'

6.2 - Tendo em vista que o empregado já é remunerado para serviços que envofvam

criação e concepÇão, fica expressamente convencionado que o EMPREGADO cede à

EMPREGADORA, de forma total-, irrevogável- e irretratáveI, excfusiva e definiì:iva' os

direitos autorais patrimoni-ais sobre as obras presentes e futuras realizadas enquanto

durar o refacionamento entre aS partes, tanto para o Brasit, como para outros Países'
para qualquer tipo cle divulgação publicitária e promocional da EMPREGADORA' como de

seus clientes presentes e futuros.
{
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forma gratuÍta ou onerosa.

6 - 4 - Fica certo e ajustado entre as partes que o EMPREGADO não poderá reproduzir o

."È,rabalho real-izado em virtude do presente instrumento ou qualquer forma ou a qualquer
"itulo.

,/

crÁusura sÉrrrqn: coMPUTADonES E sorr!{ARgs

1 .1 - Ao operar computadores no exercício de

proced.er com estrita observância das normas e

Lendo-lhe expressamente vedado :

a)j-nstafaroudealgumaformainserirqualquertipodeproglama,software
j-nformatizadoemcomputadorqueestiversobseuusoouutilização'sem
autorização por escrito da EMPREGADORA;

b) modificar, descompilar ou decompor qualquer programa, software, arquivo ou banco

cledadosinstaladosnoscomputadoresdepropriedadedaEMPREGADORA.
c) copiar ou obter cópiai de qualquer programa/ software, arquivo, dados ou

informações eJ-etrônicas, bem ao*o át" respectivas documentações' Por qualquer

processo ou mej-o.

-7 .2 - Tarnbém é expressamente vedado ao EMPREGADO ut'ilizar o computador e seus

Drogramas, inclusive internet e correio eletrônico, para fins que não sejam

á;;í;;î;;åu,ti" rel-acionados com sua atividade profissional'

considerando que os computadores são instrumentos de trabalho de propriedade da

EMPREGADORA/sendotambémdepropriedadedaEMPREGADORAtodooconteúdoexlstenteem
tais instrumentos, a EMpREGADORA poderá, a qualquer momento e sem prévia

notificação, monitorar sua correta utiiização pelo EMPREGAD9 e conteúdo existente'

7.3 - A viotaçäo ao disposto em qualquer item das cfausular 1"I e 7'2 constitui falta

grave e autoriza a EMPREGADORA rescittoit o contrato de trabalho por justa causa/ sem

prejuizo da responsabifidade civil e crj-minal a que se sujeita o EMPREGADO pelos atos

que p::aticar.

crÁusur,a orrAVA: DEcLAn;A,çõns pÚnr'rcas

.J
\v

L\
.rùl
\J

suas funções, o EMPREGADO

instruÇões exPedidas Pela
obriga-se a
EMPREGADORA,

B.l - Sem prejuizo ta cláusula quinta e seus incisos' o EMPREGADO

prestar qr]ã1qr]", tipo de declaração púb1ica, inclusive à imprensa,

escrii,o, sobre quaiiquer assuntos ligados à EMPREGADORÄ ou às

profissionais, satvo quando expressa e previamente autorizada
diretoria ou Presídôncia.

ou arqurvo
a prévia

está proibido de
verbalmente ou Por

suas atividades
por escrito Pela

trMPREGADORA qualificada no

del-e poderão ser exigidos
da EMPREGADORA, resPeitados

direitos do EMPREGADO, sem

contratuaf, oü direito do

cráusur,e NoNA: cAR;A'crERrzAçÃo DA EMPREGAÐoRA

g'I-EmboraoEMPREGADOtenhasidocontratadopela
preâmbulo deste contrato, fica ajustado que os serviços
þ.ru ot em beneficio de qualquer subsidiária ou coligada
ã iotnada de trabafho, a qualificação profissional e os

qrrá tul exigência signifique violaÇão ou modificação
EMPREGADO a remuneração adicionaf '

CLÁUSULA DEZ: FORO

10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo - SP como o único comPetente Para
rem com fundamento neste

Uconhecer e julgar as divergências que as

contrato, com expressa renúncía de outro/ por
partes
mar
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E assim, por se acharem justas e contratadas, firmam este ínstrumento em duas vias de

igual teor e mesmos efeitos, na presença de duas testemunhas.

SAO PAULO, 3 de Novenbro de 2009.

'.. ]
i\

..J

.SERGIO DE

ENERGY

Testemunhas:

Nome

E SILVA

& C,ACAO LTDÀ

Andreza os Sarrtos M. Siqueira Nome: Cfaudia ina dos S Moreira
42.451.283-7 RG: I'l .323.104-4

)

ÇAO - ¡utenilco a presenl€ cópia
extralda nêslas nolas, a qual
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coNTRATo DE eRESTAçÃo oe sERVIços pueLlclrÁRlos

CONTRATANTE: NOVA/SB COMUN¡CAçÃO LTDA, com sede em São Paulo, no Estado

de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas no 8.501 - 160 Andar - Conjunto 161,CEP

05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o no 57.118.929/0001-37, neste ato, representada

nos termos de seu contrato social, por seus representantes legais, ANTONIO CALIL CURI,

brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de ldentidade n' 10.266.537/SSP/SP'

inscrito no CPF/MF sob o no 012.465.506-87, residente e domiciliado na Capital do Estado

de São paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidls, 8501, 16o andar, sala 161'

são Paulo, sP, cEP 05425-070; e JOÃO ROBERTO VIEIRA DA COSTA, brasileiro,

administrador de empresas, solteiro, portador da Carteira de ldentidade R.G. no.

13.548.223 SSP-SP, inscrito no C.P.F./M.F, sob o no. 046.611.328-58, residente e

domiciliado naAvenida das Nações Unidas no 8.501 - Sala 161, na cidade e Capital do

Estado de São Paulo CEP OS¿ZS-OZO, ambos atuando na qualidade de, e a seguir

denominada CONTRATANTE;

CONTRATADA: SERGIO DE SOUZA SILVA MARKETING-ME, COM SCdE NA TESidCNtC E

domiciliado na Rua Maestro Cardim no 963, Cj.13- Liberdade, na cidade e Capital do Estado

de São paulo (CEP 01.323-OO1), inscrita no CNPJ/MF sob o no 07 .180.17910001-55, neste

ato, representàdo, por seu reprãsentante legal, SÉRGIO DE SOUZA E SILVA, brasileiro,

casadó, publicitário, portador da Carteira de ldentidade R.G. no. 3.269.162 - expedida pela

SSP-GO, e inscrito no CPF/MF sob no. 860.485.971-34, residente e domiciliado na Rua

Maestro Cardim no 963- apto 13 - Bela Vista, na Cidade e Capital do Estado de São Paulo

- (CEP 01.323-001), e a seguir denominada CONTRATADA.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima nomeadas e qualificadas, por seus

representantes ao final assinados, têm entre sijusto e acertado um Contrato de Prestação

de Serviços de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - OBJETO DO CONTRATO.

1.1 O presente contrato, tem por objeto a prestação de serviços especializados,
realizados pela CONTRATADA.

cLÁusuLA il - DEscRtçÃo oos sERVIços.

2.1 Prestação de serviços especializados de Planejamento e Pesquisas.

CLAUSULA I¡I- OBRrcAçöES DAS PARTES CONTRATANTES.

3.1 OBRTGAçöES DA CONTRATADA:

a) Executar a prestação de serviços, objeto deste contrato, realizado pela
CONTRATANTE.

GA RTO RIO ÊA tRos
,tÉ" läbrliö Notea

L0.sÞ

\l\y

av, REB0tJÇ48'
I FqNEr 1É.

Sáo Påulo,
2

AUTENTI
re þrog råli oxtr¡lda

a
g notag. a
ue dou fé

TAS: R$

Ò
fi9

conlere o or¡9indl, do q

r':i'l Ëìio FALt-Et ROS
Ës Mi riÁ!. ílt) iìIlrf'.t 0

ì lj'i lr;i)?¡!

:,iìíÌ riÍ'V': l'l

l-ìñ¡ìlo d¿:. i'J otas
r¡i¡\
ìt: AI!TÖíI

l.lÊ lrrlELO
t;ÌÀl.rQ

Sî4å - T$1, ¡81 0-pB$s

EMOLUMENÎOS E CUS

li,tfi,)'¡ ü!ls,
ùufl Faulo



3.2 OBRIGAçOES DACONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato;

b) Fornecer em tempo hábil, informaçöes necessárias à execução do serviço
contratado;

GLÁUSULA IV - UGÊNC|A CONTRATUAL e RESCISÃO DE GONTRATO

4.1 O presente contrato estará vigente por tempo indeterminado, a partir 0l de Abril de
2016.

4.2 A CONTRATANTE ou CONTRATADA, a partir do momento que não tiver interesse
em continuar com a prestação dos serviços mencionados neste CONTRATO, ambas
as partes, poderá rescindir com aviso prévio de 30 (Trinta dias), e indenizar no valor
da última remuneração mensal. Aviso de forma escrita ou por email.

CLÁUSULA V - REMUNERAçÃO.

o 5.1 - Como remuneração aos serviços descritos na clausula (ll), a
CONTRATANTE pagará mensalmente nos primeiros quatros primeiros

meses, após assinatura do Contrato datado 0110412016, o valor fixo
mensal de;

. Abril/2016, pago Em Maio/16, o valor de R$ 30.126,88 (Trinta Mil e Cento
e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos);

o Maio/20f 6 - R$ 32.499,29 (Trinta e Dois Mil e Quatrocentos e noventa e
nove Reais e vinte e nove centavos);

. Junho/2016. R$ 30.094,61 (Trinta mile noventa e quatro Reais e sessenta
e um centavos);

. Julho/2016. R$ 40.501,37 (Quarenta Mile quinhentos e um Reais e trinta
e sete centavos), para a CONTRATADA, referente aos serviços prestados
no final de cada mês.

5.2 - A partir do 5o (Quinto), Mês da assinatura deste contrato, ou seja, a
partir 01 de Agosto de 2016 , o valor Mensal fixo será de R$ 30.196,15
(Trinta mil e cento e noventa e seis Reais e quinze centavos).

a

a 5.3 - A Contratante, durante a vigência desse contrato, pagará à
Contratada até o mês de Dezembro de cada exercício, um adicional de 13o

no mesmo valor da remuneração mensal fixo do mês atual. Más se
rescindido o Contrato antes do mês de Dezembro, este adicional será
proporcional ao número de meses que a Contratada prestar o serviço.
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GLÁUSULA VI - FATURAMENTO E PAGAMENTO

6.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA mediante Notas Fiscais/Faturas, cujo

vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a emissão respectiva, desde que sejam

apresentadas em até 5 (cinco) dias antes de seu vencimento.

6.1.1 Caso as Notas Fiscais/Faturas não sejam apresentadas pela CONTRATADA
em até S (cinco) dias antes de seu vencimento, o pagamento deverá ser

realizado pàn COTTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contados da data

de recebimento da respectiva Nota Fiscal/ Fatura'

CLÁUSULAVII. SIGILO.

7.1 A CONTRATADA, seus empregados, prepostos, representantes e associados a

qualquer título obrigam-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre

quaisquer dados, proçessos, pormenores, infOrmaçöes e/ou dOCUmentoS,

relacionados com o objeto do presente contrato, bem como sobre quaisquer outras

informações da CONTRATANTE de que venham a ter conhecimento ou acesso, ou

que lheð venha a ser confiado em razão deste contrato, sendo eles de interesse da

CO¡¡fnAnNTE ou de terceiros, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar,

revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, sob pena de

incorrer em perdas e danos, sendo que o pagamento de qualquer indenização não

desobriga a CONTRATADA, seus empregados, prepostos e representantes a
qualquer título de continuarem cumprindo os deveres de confidencialidade, de

lealdade e de boa-fé.

2.2 "CLÁUSVLAN - DO CONHECTMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS REGRAS
DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA DA NOVA/SB

ffi.1. As Partes reiteram o seu conhecimento quanto às regras constantes do Programa
de lntegridade da nova/sb (disponíveis pelo link:www,novasb.com.br/compliance/),
obrigando-se, por este ato, a observá-las e cumpri-las, sujeitando-se, ainda, à integral
responsabilidade pelo eventual descumprimento por parte de qualquer de seus
funcionários e/ou subcontratados.
[X].2.No caso de cometimento de atos ou condutas vedadas pelo Programa de lntegridade
Corporativa da nova/sb, esta poderá, a seu exclusivo critério, rescindir imediatamente o
presente Contrato, sem prejuízo das demais cominaçöes legais ou contratuais, não sendo
devida qualquer indenização a outra Parte por danos, prejuízos ou lucros cessantes
decorrentes da rescisão antecipada devidamente motivada."

cLÁusuLAvru - cASo FoRTUTTO OU FORçA MAIOR.

8.1 As partes não responderão pelo eventual descumprimento de suas obrigaçöes
contratuais, se este resultar de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do
Código Civil Brasileiro.

8.2 Para os fins acima previstos, GONTRATADA e
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a) Comunicar o fato à(ao) outra(o), por escrito, no prazo de 10 (dez) dias da ocorrência
ou de seu início, fornecendo-lhe detalhes sobre o evento;

b) Comprovar, perante a(o) outra(o), que o fato alegado realmente contribuiu para o
descumprimento da obrigação.

CLÁUSULA IX - CESSÃO.

9.1 A CONTRATADA não poderá ceder total ou parcialmente o presente contrato, a
qualquer título, nem tampouco substabelecer ao mandato outorgado, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE.

GLÁUSULA X - VíNCULO EMPREGATíCIO.

10.1 As partes expressamente declaram que o presente contrato de prestação de serviços
não cria entre elas, nem entre os empregados da CONTRATADA ou terceiros por
ele contratados, qualquer tipo de vínculo empregatício, estando a GONTRATANTE
eximida de qualquer responsabilidade relativa a esse tipo de vínculo.

10.2 Todos os funcionários indispensáveis à realização dos serviços objeto do presente
contrato, serão fornecidos às expensas e sob total responsabilidade da
CONTRATADA, o qual, na qualidade de único empregador, responderá por todas as
obrigaçöes decorrentes das leis sociais e inerentes ao pessoala seu cargo, tais como
salários, avisos prévios, licenças, horas extras, férias, seguros por acidentes do
trabalho, indenizações, contribuições para o INSS, FGTS, contribuição sindical,
incluídas, mas não se limitando a questöes trabalhistas, cíveis, fiscais e penais.

10.3 Nos casos em que, por solidariedade legal ou tolerância, a GONTRATANTE não
pagará qualquer débito incorridos de origem trabalhista, previdênciário e Tributos
Federais de responsabilidade da GONTRATADA, resultante da prestação dos
serviços descritos na cláusula primeira acima..

cLÁusuLA xr - DrssoLuçÃo.

11.1 RESCISÃO: Caberá a rescisão deste contrato sem nenhum motivo e, a qualquer
momento, a critério da CONTRATANTE. lndependentemente de interpelação judicial,
extrajudicial, ou quando a GONTRATADA;

a) Não der acompanhamento necessário à prestação do serviço objeto deste
contrato;

b) Não cumprir os prazos acordados e legais do contrato;

c) Não cumprir quaisquer outras obrigações contratuais;

d) Falir, requerer recuperação judicial, ingressar em processo de liquidação, ou, por
qualquer outra forma, tiver caracterizada a sua insolvência;
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12.1 Qualquer alteração deste contrato somente produzirá efeitos se realizada por escrito,
através de documento assinado por ambas as partes e por quem tenha poderes para

fazêlo.

12.2 A omissão no exercício de qualquer direito ou a forma de exercê-lo em determinada
oportunidade não estabelecerá obrigação para a CONTRATANTE de,
posteriormente, agir da mesma maneira e nem poderá ser alegada pela

CONTRATADA como precedente ou novação.

CLÁUSULAXIII- FORO.

13.1 As Partes elegem a Mediação como meio prévio e obrigatório de solução para as

controvérsias oriundas e/ou relacionadas à presente relação contatual, inclusive as

relativas à interpretação, validade, eficácia, execução e a qualquer forma de extinção, e

concordam expressamente que o procedimento será administrado, única e

exclusivamente, pela M3 Mediaçäo e Conciliação - Centro Especializado na Solução

Alternativa de Conflitos, com sede na Rua Líbero Badaró, no 92, sala 44 - São Paulo -
Capital, CEP 01008-902, de acordo com as disposições do seu Regulamento de Normas

Éticas e Procedimentos, bem como o quanto disposto na Lei. 13.105/15 (Código de

Processo Civil) Lei 13J40 (Lei de Mediação).

1g.Z Caso as partes não cheguem a um acordo por meio do procedimento de Mediação,

as partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo com expressa renúncia de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou e torne, para solucionar o conflito.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos de direito, juntamente com

as testemunhas abaixo.

São Paulo, 01 de Abril de 2016

\

O DE SOUZA E SILVA.ME
Contratada

Sergio de Souza e Silva
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Antonio CalilCuri/

Testemunha 1:
Nome:
CPF:

Vieira da Costa
Legais

Testemunha 2:
Nome:
CPF:
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GARTAACORDO - SERGIO DE SOUZA E SILVA

CONTRATANTE: NOVA/SB COMUNICAçÃO LTDA, com sede em São Paulo, no Estado

de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas no 8.501 - 16o Andar - Conjunto 161,CEP
05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o no 57.118.929/0001-37, neste ato, representada
nos termos de seu contrato social, por seus representantes legais, ANTONIO CALIL CUR¡,
brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de ldentidade n' 10.266.537/SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o no 012.465.506-87, residente e domiciliado na Capitaldo Estado
de São Paulo, com escritório naAvenidadas Naçöes Unidas,8501, 16'andar, sala 161,

são Paulo, sP, cEP 05425-070; e JOÃO ROBERTO VIEIRA DA COSTA, brasileiro,

administrador de empresas, solteiro, portador da Carteira de ldentidade R.G. no.

13.548.223 SSP-SP, inscrito no C.P.F.iM.F, sob o no. 046.611.328-58, residente e

domiciliado na Avenida das Nações Unidas no 8.501 - Sala 161, na cidade e Capital do

Estado de São Paulo CEP 05425-070, ambos atuando na qualidade de, e a seguir
denominada GONTRATANTE;

CONTRATADA: SERGIO DE SOUZA SILVA MARKETING.ME, COM SCdC NA TESidENtC E

domiciliado na Rua Maestro Cardim no 963, Cj.13- Liberdade, na cidade e Capitaldo Estado

de São Paulo (CEP 01 .323-001), inscrita no CNPJ/MF sob o no 07 .180.17910001-55, neste
ato, representàdo, por seu repíesentante legal, SÉRGIO DE SOUZA E SILVA, brasileiro,
casado, publicitário, portador da Carteira de ldentidade R.G. no. 3.269.162 - expedida pela

SSP-GO, e inscrito no CPF/MF sob no. 860.485.971-34, residente e domiciliado na Rua
Maestro Cardim no 963- apto 13 - Bela Vista, na Cidade e Capital do Estado de São Paulo

- (CEP 01.323-001), e a seguir denominada CONTRATADA'

Pelo presente instrumento particular, as partes acima nomeadas e qualificadas, por seus
representantes ao final assinados, têm entre sijusto e acertado em separado esta CARTA
ACORDO com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - OBJETO DA CARTA ACORDO.

1.1 A presente Carta Acordo, tem por objeto, em firmar garantia ao representante da
CONTRATADA e 1/3 de Adicional para CONTRATADA.

cLÁusuLA il - DESCRTçÃO Or GARANTTA

2.1 No período que a CONTRATADA permanecer Prestando Serviços Especializados de
Planejamento e Pesquisas, definidos em Contrato, datado no dia 0l de Abril de
2016, a CONTRATANTE, cederá um plano de saúde ao Representante da
CONTRATADA;

2.2 A cada 12 meses de prestação de serviços realizados pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE pagará 1/3 de adicionalda última remuneração mensaldescrito no
Contrato de Prestação de Serviços para a CONTRATADA'

2.3 A cada 12 meses de prestação de serviços realizados pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE, cederá 30 (Dias), a titulo de bônus ao CONTRATADO, sem
prejuízos aos serviços ora prestados.
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CLÁUSULA tV - VrcÊNcn CONTRATUAL e RESCISÃO DE CARTA ACORDO

A presente oARTA ACORDO, estará vigente porlelqg lgelej!!1qot a¡3rtir de 0l de

AËrilde 2016 e no momento que rescindido o CONTRATO DE PRESTAçAO DE

SERVIçOS, automaticamente e de forma irretratável, está rescindido esta CARTA

ACORDO.

CLÁUSULAVII- SIGILO.

7.1 "CLÁUSULAtXI- DO CONHECIMENTO E COMPROMETIMENTO COM AS REGRAS

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA DA NOVA/SB

ffi1. As Partes reiteram o seu conhecimento quanto às regras constantes do Programa

äd lntegridade da nova/sb (disponíveis pelo link:www,novaqb.com.þr/comPllance/),
obrigandã-se, por este ato, a observá-las e cumpri-las, sujeitando-se, ainda, à integral

respãnsabilidade pelo eventual descumprimento por parte de qualquer de seus

funcionários e/ou subcontratados.
pÇ.2. No caso de cometimento de atos ou condutas vedadas pelo Programa de lntegridade
-Córporativa 

da nova/sb, esta poderá, a seu exclusivo critério, rescindir imediatamente o

presente Contrato, sem prejuízo das demais cominações legais ou contratuais, não sendo
devida qualquer indenização a outra Parte por danos, prejuízos ou lucros cessantes
decorrentes da rescisão antecipada devidamente motivada."

CLÁUSULAXIII- FORO.

13.1 As Partes elegem a Mediação como meio prévio e obrigatório de solução para as

controvérsias oriundas e/ou relacionadas à presente relação contatual, inclusive as

relativas à interpretação, validade, eficácia, execução e a qualquer forma de extinção, e

concordam expressamente que o procedimento será administrado, única e

exclusivamente, pela M3 Mediação e Conciliação - Centro Especializado na Solução

Alternativa de Conflitos, com sede na Rua Líbero Badaró, no 92, sala 44 - São Paulo -
Capital, CEP 01008-902, de acordo com as disposições do seu Regulamento de Normas
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Éticas e Procedimentos, bem como o quanto disposto na Lei. 13.105/15 (Código de

Processo Civil)Lei 13.140 (Leide Mediação).

13.2 Caso as partes não cheguem a um acordo por meio do procedimento de Mediaçäo,
as partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo com expressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou e torne, para solucionar o conflito.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos de direito, juntamente com

as testemunhas abaixo.

São Paulo, 01 de Abrilde 2016

q..-

DE SOUZA E SILVA.ME
CARTA ACORDO

Sergio de Souza e Silva
Representante Legal

Antonio CalilCuri

LTDA.

Vieira da Costa

Testemunha 2:
Nome:
CPF:

nêl
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Testemunha 1:
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DECLARAçAO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Sérgio de Souza e Silva,

RG nr. 3.269.162 - SSP/GO, CPF 860.485.971-34, brasileiro, casado, é

prestador de serviços atuando como Diretor de Planejamento desde 2111112012

até o momento.

São Paulo, 25 de Agosto de 2017.

Atenciosamente,

Nova SB Comunicação Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos
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KARLA LOPES MENDES

1- Te de riência
ATÉ

o2losloo

18106197

24111199

01t10t00

31112102

31112103

14109105

29112106
Até o momento

22 anos

DE

01111194

01110196

09107t97

01/05/00

01107102

01/08/03

03/09/04

24lO3l06
o3lo9l07

ETIIPRESA CONTRATANTE

Serviço Nacional de Aprendizagem lndustrial - SENAI

Agência J Câmara de Notícias LTDA
Meridional - Agência de Notícias dos Diários Associados

LTDA
Gráfica e Editora Jornal de Brasília LTDA

Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura - UNESCO

Organização das Naçöes Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura - UNESCO

Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão
Estratéqica

Ministério da Saúde - Proieto PNUD
nova/sb Comunicacão Ltda.

TEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA NO MERCADO

DEPARTAMENTO

Planejamento

Acadêmica2-

Þ

-,1'*¡

INSTITU¡çAO
Faculdade de Tecnoloqia SENAC Rio

ENAP - Escola Nacional de AdministraÇão Pública
ENAP - Escola Nacional de Administração Pública

Universidade de Brasília

NIVEL EDUCACIONAL
Especializacão em Mídias Diqitais e lnterativas

Curso de Gestão da Comunicação
Curso de Comunicacão Pública

Bacharel em Comunicação

DEPARTAiIENTO

Planejamento

at
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO
UI.IIUEÑSIDAOE DE BRASILIA
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Ro-* 3.
Diretora de Adminiekaçãr

O ¡ortador do presente diploma obteve
HABILTAÇÃO EI,î JORNALISMO
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. Karla Lopes Mendes
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Geral
Alexandre de Carvalho
049A9695-4 DICRJ,/

) A
Diretor
grélio Togatlia4
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HISTORICO
cuRso DE pós-cRADUAçÃo: especnl¡zrçÃo E[,r uíons DtctrAts E INTERATIvAS

período de reati¿açã o'l1l}5l2}10 a 10/1 112011 Duração Total: 360 Horas 1

pEseursA E eLANEJAMENIo eu uíons DtctrAts E INTERATIvAS \ .-

CIBERCULTURA E ECONOMIA DIGITAL
MoDELo oe ruecócros E EMpREENDEDoRtSMo
PLANEJAMENTO DO PROJETO
pRÉ-pno;Ero p¡R¡ tr¿íor¡s DrcrrArs E INTERATIvAS

pRoDUçÁo oe cor.¡r-Eúoo E INTERFAcE pRnn uíons DrcrrArs E TNTERATTvAS tr¿ions olclt¡ts
PRODUçAO E ED|çAO DE TEXTOS
cRrAçAO E PRODUçAO DEAUDTOVTSUAL
COMUNICACAO VISUAL E INFORMACIONAL
corureúoo E TNTEBFAoE pRnA ¡¡íorns DtctrAts

coonoerunçÃo, DESENVoLVTMENTo E.AVALIAçÃo DE PRoJEToS DtctrAts E lNTERATlvos
ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL
DESENVoLVTMENTo E rMpLEMErurnÇÃo DE pRoJETos 

,uÉtR¡cns pnR¡anÁLrse DE pRoDUTos . I
rL¡eoR¡cÃo DE pRoJETo ou pRoDUTo panR uíons DtctrAts E INTERATIvAS.

UNIDADE CURRICULAR

120
30
30
30
30
120
30
30
30
30
.t20

30
30
30

,/ 30

DURAçÃO
(Horas)

o
B
B
B

o
o
B
B

B
S
S
o

coNgFrTo

80
90
90
80

90
90
80
100

100
100
80
100

('/"1
FREOUÊNCN

/\
Paulo Henrique de Oliùeira-Mestre
Marcelo Peixolo Velloso-Mestre

.tvlara Bastos Moreira-Mestre
Clementino Lu¡z de Jesus Junior-Graduado

José Mauro Brasil Ninho-Especialista
Fab¡o' Campos-Graduado
Gerson do Amaral Ferreirã Junior-Graduado
Mara Bastos More¡ra-Mestre

Paulo Teixeira-Especial¡sta
Mãra Bastos More¡ra-Mestre
Paulo Teixeira-Especial¡sta
Mera Bestos More¡ra-Mestre

NOME E
Trrul-açÃo Do coRPo DocEf¡TE

lnternet e Cidadania:corno cidadãos comuns usaram as redes sociais para aprovar uma Lei em/
dois anos.

Trabalho de Conclusão de Gurso

ót¡mo

Avaliacão

(-) o= B=Bom

Registrado sob o no 016 no livro 001

Flio de Janeiro, 28 de

I
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Geral
Alexandre de Carvalho
04989695-4 DICRJ \
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Certificado

Certificamos que o(a) Senhor (a)

Karla Lopes Mendes

participou do curso de "Gestão da Comunicação nas
Organizações", com carga horária de 30 horas (trinta
horas), realizado no período de 22 e 29 de agosto; 01 , 05,
12 e 19 de setembro, promovido pela ENAP Escola
Nacional de Administração Pública em parceria com a
PETROBRAS - Petroleo Brasileiro 5.A., no âmbito do
Convên io ENAP/Petrob ras.

Brasília, DF, 19 de setembro de 2005.

Helena rr do Amaral
Presidente da ENAP Escola Nacional de
Administração Pública

#
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Ministério
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Curso
"Gestão da Comunicação nas Organizações,,

Conteúdo
. Ciência da Comunicação e Ciência da lnformação. Fundamentos da Comunicação. Comunicação Organizacional Aplicada - Teoria e prática
. Elementos do Discurso e da lmagem. A Prática da Comunicação
' Relato de Problemas e cases de comunicação nas Empresas. Comunicação e Cultura
. A Produção do Discurso -Têxto e Cultura Organizacional. Comunicação lnterna, Externa e Comunicação lntegrada.. Assessoria de lmprensa - mídia training. Comunicação Administrativa
' A construção da lmagem e a Administração da ldentidade. lmagem e Percepção
. A Aferição da lmagem
' A comunicação no Atendimento e o código de Defesa do consumidor
' Ouvidoria como Gerência da Comunicação: como Investir em Reclamações

lnstrutor
Luiz Carlos Assis Lasbeck

Registro:

Número t O45ga

Livro gg

Folha 556

Data Brasília, DE l g de setembro de 2005.
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Certificado

Certificamos que o(a) Senhor (a)

Karla Lopes Mendes

participou do curso de "Comunicação Ptiblica", com carga
horária de 30 horas (trinta horas), realizado no período de
20, 22 e 24 de junho e 25, 27 e 29 de julho de 2005,
promovido pela ENAP Escola Nacional de Administração
Pública em parceria com a PETROBRAS - Petroleo
Brasileiro 5.A., no âmbito do Convênio ENAP/Petrobras.

Brasília, DF, 29 de julho de 2005

en rr do Amaral
Presidente da ENAP Escola Nacional de
Administração Pública

Ministério
do Planejamento
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Curso
"Comttnicação Ptiblica"

Conteúdo

Oestadoeocidadão
. Constituição da esfera pública e o papel da comunicação
. A comunicação pública como espaço de negociação na sociedade
. Formação e papel do Estado Contemporâneo
. Cidadania: um conceito em,construção

- A comunicação pública: princípios e perspectivas
. A comunicação no governo brasileiro
. A comunicação pública e o respeito à cídadania
. Formas de ação e instrumentos de comunicação pública
. As novas tecnologias da informação e o atendimento ao cidadão

- Formação e consolidação da opinião pública
. Elementos de formação da opinião pública

' ldentificação e caracterização dos movimentos de opinião na sociedade
. Opinião pública e democracia

Instrutora
Ana Lucia Coelho Romero Novelli

Registro:

Número l09596
Livro 5g

Folha 947
' Data Brasília, DE 29 de julho de 2005.
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CONTRATO DE SERVIÇO
MEMORANDUM DE ACORDO ESTABELECIDO

entre a orgaruzação das Nações unidas para a Educação, a ciência e a cultura
(a seguir denominada UNESCO) e

Sr./Sra.: Karla Lopes Mendes
(a seguir denominado "O(A) Contratado(a)"

residente sQN 216 Bloco H apto 512 BRASILIA DF Brasil

Número Contrato: F;D13075,2002
Código Orçamentário: 9148R41061
ED número: 897.181-2
Controle UNESCO: 13492

Dados bancários/CPF
Banco (nome e código): BANCO DO BRASIL S.A.
Agência (nome e código): 1606
Contabancária: 148463-x
CPF: 516.783.731-68

- 001

CONSIDERANDO que a TINESCO deseja contratar os serviços do(a) Contratado(a) no âmbito do projeto
e nas condições estabelecidas a seguir, e

CONSIDERANDO que o(a) Contratado(a) está pronto(a) e disposto(a) a aceitar este Contrato de
da UNESCO nas referidas condições,

As partes concordaram com o que segue:

se$iço
I

I.- TERMOS DE REF'ERÊNCIA

(a) O(A) Contratado(a) exercerá suas atividades no Projeto 9148RA1061 - Àtençab Basica -
Prodoc e tem os Termos de Referência anexados a este Contrato, sujeitando-se ao cumprimento das
disposições inseridas no Anexo que, independentemente de transcrição, constitui parte integrante e
indissociável deste Contrato, aditando, retificando ou ratificando o que aqui está disposto;

Sob reserva de acordo prévio entre as duas partes signatarias, estes Termos de Referência, a
nattfieza dos serviços bem como suas condiçöes podem ser eventualmente modilicadas na medida em que
o interesse do projeto assim o exija.

(b) O(A) Contratado(a) efetuará as tarefas que lhe serão confiadas sob a direção do Coordenødor
Executivo do Projeto.

II.- VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente Contrato entra em vigor na data de 0110712002 e terminará na data de3lll2l2}02,
sujeitando-se às condições do Artigo VII abaixo.

Em hipótese nenhuma, este Contrato poderá ser considerado como automaticamente renovável.

III. TIEMT]NERACÃ,O:

Em contrapartida aos serviços oferecidos pelo(a) Contratado(a), de acordo com os
dispositivos do presente Contrato, a UNESCO pagarâ um montante deR 22.723,08 de acordo com a
vigência do contrato estabelecida no Artigo II acima.

K-)

,{Todos os pag¿rmentos serão efetuados em moeda local,
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As diárias p¿ua as viagens oficiais executadas no âmbito do projeto serão pagas ao(à)
Contratado(a) de acordo a tabela em vigor, utilizada para os funcionários(as) do sistema das Nações
Unidas Contratados(as) localmente.

A LTNESCO não assegura ao Contratado cobertura de seguro de saúde nem aposentadoria nem
para seus familiares, durante a vigência deste contrato. O Contratado deverá esúabelecer por conta própria
estes seguros e a aponsentadoria.

IV. DIREITOS

No que se refere a férias anuais ou a licença médica e de maternidade, o(a) Contratado(a) se
beneficiará destes direitos seguindo os mesmos direitos dos funcionários públicos ligados ao projeto.

O horário de trabalho bem como os feriados serão os mesmos em vigor no Projeto ao qual o(a)
Contratado(a) está vinculado(a).

V. ESTATUTO DO(A) CONTRATADO(A)

Este estatuto é contratual. O(A) Contratado(a) não está submetido(a) ao Estatuto e Regulamento
do Pessoal aplicado ao Pessoal Internacional da UNESCo nem à Convenção que rege os privilégios e a
Imunidade.

A UNESCO exime-se de qualquer responsabilidade no caso em que terceiros venham a solicitar
indenização de prejuízos ocasionados pelo(a) Contratado(a) no âmbito de ações realizadas na execução do
presente Contrato.

VI. DIREITOS E OBRIGACÕES DOIA) CONTRATADO(A)

Os direitos e obrigações do(a) Contratado(a) estão estritamente limitados aos dispositivos e às
condições do presente Contrato. Assim, o(a) Contratado(a) não poderá se prevalecei de nenhum
beneficio, pagamento, subsídio, indenização ou pensão por parte da UNESCO, exceção feita aos
pagamentos expressamente previstos neste Contrato,

O(A) Contratado(a) não poderá se prevalecer do presente Contrato para fins de isenção de
impostos que poderão incidir sobre pagamentos recebidos à título do mesmo.

VII. RESCISÃO

Este Contrato pode ser rescindido a qualquer momento por uma das partes mediante
comunicação antecipada de 30 díøs, notificada por escrito. Uma compensação proporcional poderá ser
paga ao invés da comunicação antecipada.

Caso a UNESCO precise reduzir a vigência do contrato, o contratado receberá uma compensação
razoiwel que não será inferior à remuneração de uma semana por mês vincendo do contrato.

No caso de demissão por motivo disciplinar baseado no Artigo XIII, o Contrato poderá ser
rescindido pela UNESCO, com efeito imediato, através de notificação escrita. Neste caso, nenhuma
compensação será devida ou paga.

VIII.

No caso de morte, acidente ou doença ocorrida no exercício das funções por conta da UNESCO
e no âmbito do presente Contrato, o Contratado será compensado conforme estabelecido no anexo a çste
contrato.

\J

IX. INDICACÃO DOS BENEFICIÁRIOS

.L/ÅA U*lS
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O Contratado designa a(s) pessoa(s) indicada(s) na Ficha de Adesão, que é parte integrante e
indissociável deste Contrato, como beneficiririo(s) de todas as quantias devidas ao Contratado no caso da
sua morte.

X. DIREITOS DE PROPRIEDADE

Os direitos de propriedade, direitos autorais e todos os demais direitos de qualquer îatvreza
referentes aos materiais produzidos nos termos das disposições do presente Contratq pertencerão
exclusivamente à UNESCO.

XI.INFORMACÃO

Exceto se for requerido pelas suas funções ou com a expressa autorização da IINESCO, o
Contratado não deverá comunicar a ninguém, a qualquer govemo ou a qualquer outra autoridade extema
à UNESCO, informações levadas ao seu conhecimento durante a execução de seu trabalho em virtude de
estar excercendo suas funções nos termos do presente contrato. O encerramento ou a rescisão deste
contrato não libera o contratado de suas obrigações quanto ao referido acima.

XII. DECLARACÃO

O(A) Contratado(a) deve previamente informar a I-INESCO de qualquer atividade ou emprego
de naitreza comercial ou profissional anterior ou em realização simultânea com o presente contrato. Estas
atividades não devem ser incompatíveis com o exercício dos serviços definidos no Artigo I.

XIII. NORMAS DE CONDUTA

Em todos os momentos, o(a) Contratado(a) deverá se comportar com o maior respeito aos
objetivos e princípios das Nações Unidas bem como de suas Agências Especializadas. Igualmente, deverá
se comportar de maneira compatível com os laços existentes com a UNESCO a tltulo do presente
Contrato. O(A) Contratado(a) não deverá executar nenhuma atividade incompatível com os objetivos e
princípios acima citados ou ao êxito das tarefas que lhe foram confiadas no âmbito do projeto. O(A)
Contratado(a) deverá evitar qualquer ato ou, em particular, qualquer declaração pública susceptível de dar
uma imagem desfavorável, quer seja de seus laços com a UNESCO ou sobre a integridade, a
independência e a imparcialidade que supõem estes laços. Embora o(a) Contratado(a) não tenha que
renunciar às suas convicções nacionais, religiosas ou políticas, ele deverá, durante todo momento, manter
a discrição e o tato exigido de sua parte, em virtude de sous laços com a UNESCO.

O(A) Contratado(a) não deverá aceitar nenhum favor, presente ou remuneração por parte de
outra fonte externa à IINESCO, sem prévia concordância da L]NESCO.

DaIa: 0l/0712002 Data: 01107/2002

Karla

o(A)

Mendes Jorge Werthein

Representante da UNESCO no Brasil.

\Ü
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Anexo de Ret¡f¡cação e Ratificação de artigos, incisos, itens e subitens ou condições do ,,Contrato de
Serviço" n.e EDl3075/2002 assinado entre a UNESCO e Karla Lopes Mendes, parã vigência no período

de 01 lO7 12002 a 31 l12l2Ûo2.

DAS DISPOStçOES tNtClAtS:

a) para os fins a que se destina o presente Anexo, o(a) Contratado(a) declara conhecer e concordar com o
pleno teor dos termos, dos direitos, das obrigações, das normas e dos procedimentos estabelecidos no
lY-"ryulde Erecução e seus Anexos da Cooperação e Assistência Técnica lnternacional prestada pela
UNESCO no Brasil, disponível para acesso e consulta na Coordenação Executiva do projeto ao qual o(a)
Contratado(a) se vincula institucionalmente;

b) a Solicitação Administrativa - SA e o Termos de Referência - TRPF objetos desta contrataçäo fazem parte
integrante e indissociável deste Contrato, como se aqui estivessem integralmente transcritos;

c) nas situações em que as disposições estabelecidas neste Contrato contrariem prazos, valores, preços,
condições, exigências, formas de pagamento ou mesmo questöes técnicas contidas em quaisquer äos
documentos acima mencionados, prevalecerá o que neste instrumento de contratação tiverem estabelecido
e concordado as partes contratantes; e

d) o(a) Contratado(a) reconhece e aceita desde já, quando a fonte de custeio dos valores citados neste
Contrato se referir a AcordosÆermos e/ou Projetos financiados ou executados em parceria com agentes
financeiros e/ou entes públicos ou privados, nacionais, estrangeiros ou internacionais, que o pagameño das
parcelas estipuladas no presente Contrato estão sujeitas ao recebimento, por parte da UNESCO, dos fundos
correspondentes que lhe são devidos por conta do instrumento de Cooperação e Assistência Técnica
assinado com essas contrapartes. Somente após receber tais fundos, a UNESCO pagará ao(à)
Contratado(a) os valores eventualmente devidos.

e) caso haja a necessidade de emendar e/ou alterar o Contrato original e essa alteração referir-se a
modificação(ões) na(s) atividade(s) e/ou responsabilidade(s) atribuída(s) e/ou nos valores devidos ao(à)
Contratado(a), as partes concordam, desde já, com o encerramento do contrato inicial e com a firmatura de
um outro que contemple todas essas alterações, preservados os direitos e benefícios já adquiridos pelo(a)
Contratado(a). Concordam, também, com a plena manutenção da(s) atividade(s) e/ou responsabilidade(s)
até então executada(s) no âmbito do contrato anterior até o momento do seu efetivo encerramento. Tal(is)
atividade(s) e/ou responsabilidade(s) somam-se à(s) responsabilidade(s) e/ou atividade(s) previstas no novo
contrato, que se inicia, para todos os efeitos legais, imediatamente após o encerramento do anterior.

f) em todos os materiais pesquisa e/ou referência - tais como livros, documentos de projetos, relatórios
técnicos ou institucionais, relatórios de pesquisas, manuais, cartilhas, filmes, vídeos, CD Rom e outros
materiais em meio digital - que venham a ser produzidos em função do cumprimento deste Contrato,
deverão constar o nome da UNESCO, bem como deverá ser feita referência expressa ao apoio prestado à
sua produção, sem que seja necessária prévia autorização da UNESCO, incluindo no produto final a
seguinte frase: "Esta(e) .......... (especificar o tipo de produto - livro, vídeo, filme, CD Rom, etc.) foi
produzida(o) no Contexto cla Cooperação UNESCO / ...,.....,.,,,,... (especificar o nome da lnstituição
Nacional), Projeto (indicar o código do Projeto). As opiniões aqui expressas são de
responsabilidade do(s) auto(es) e não refletem necessariamente a visão da UNESCO sobre o assunto."

g) em todo material de divulgação de atividades permanentes ou de longa e média duração - tais como
cartazes, banners, folders - que venha a ser produzido em função do cumprimento deste Contrato, deverá
constar o nome da UNESCO, sem que seja necessária prévia autorização. Já os materiais de divulgação de
atividades de curta duração apenas poderão utilizar o nome da UNESCO após consulta e prévia autorização
formal e por escrito.

h) em complementação ao estabelecido nos incisos acima, o(a) Contratado(a) terá que atender às
orientações do 'Oficial de Projeto da UNESCO responsável pelo projeto, que serão definidas em
conformidade com a Norma da Organização que ordena o uso de seu nome e sua logomarca.

DAS RETIFICACÕES E RATIFICACõES DOS TERMOS DO CONTRATO ORIG¡NAL:

Retificação e/ou ratificação do que estipulam os artigos, incisos, itens ou subitens indicados, concordando
desde já as partes contratantes que a redação final aceita será a especificada a seguir:
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a). Artigo lll. REMU_NERAçAO
,.III. REMUNERACÂO:

Em contrapartida aos serviços oferecidos pelo(a) Contratado(a), de acordo com os dispositivos do
presente Contrato, a UNESCO pagará um montante de R$ 22.723,0g, de acordo com a vigência do Contrato
estabelecida no Artigo ll acima e na forma estabelecida no anexo Termos de Referência.

Todos os pagamentos serão efetuados em moeda local.

As diárias para as viagens oficiais executadas no âmbito do projeto serão pagas ao(à) Contratado(a)
tendo como valores'teto aqueles constantes da tabela em vigor, utilizada para os func¡onàrios do Sistema
das Nações Unidas contratados localmente. Desde que respeitadas as condições de concessão e os limites
impostos pela mencionada tabela e demais normas aplicáveis, a UNESCO acatará a solicitação de
pagamento formulada sob responsabilidade do coordenador Executivo do projeto.

A UNESCO, na forma estabelecida nos subitens 9.4.5. e g.4.6., do Manual de Execução e Anexos,
assegura ao(à) Contratado(a) e seus familiares, coberturas de seguro saúde em grupo e segrro de vida em
grupo' respeitadas as condições, valores, restrições e direitos indicados nas respeciivas apélices coletivas.
A UNESCO não assegura ao(à) Contratado(a) qualquer direito ou cobertura paia aposeniadoria durante a
vigência deste contrato ou após o término deste. O(A) Contratado(a) deverá buscar por conta própria os
meios que lhe garantam direlto ao benefício da aposentadoria.,'

b). rv. DrREtTos
,'IV. DIREITOS:

No que se refere a descanso remunerado, falta justificada ao trabalho, licença médica e/ou licença
maternidade, o(a) Contratado(a) se beneficiará destes direitos segundo o disposto nos subitens 9.4.i.,
9.4.2.' 9'4'3. e 9.4'4', do Manual de Execução e Anexos da Cooperação e Assistência Técnica lnternacional
prestada pela UNESCO no Brasil.

O horário de trabalho bem como os feriados serão os mesmos em vigor no Projeto ao qual o(a)
Contratado(a) está vinculado(a)."

b). vil. RESCTSÃO
.'VII. RESCISÃO:

Este Contrato pode ser rescindido a qualquer momento por uma das partes mediante a observância
do disposto nos ltens 9.5.,9.6.,9.7.,9.9. e 9.10., do Manual de Execução e Anexos da Cooperação e
Assistência Técnica lnternacional prestada pela UNESCO no Brasil.

No caso de demissão por motivo disciplinar baseado no Artigo Xlll seguinte, o Contrato poderá ser
rescindido pela UNESCO, com efeito imediato, através de notificação escrita, aplicando-se, neste caso, as
disposições constantes do ltem 9.8., do Manual de Execução e Anexos da Cooperação e Assistência
Técnica lnternacíonal prestada pela UNESCO no Brasil.',

d). vilr

"vlll,

No caso de morte, acidente ou doença ocorrida no exercício das funções por conta da UNESCO e
no âmbito do presente Contrato, o Contratado será compensado conforme estabelecido nas apólices
coletivas estipuladas pela UNESCO para esse tipo de cobertura. Cópias dessas apólices estarão
disponíveis para acesso e consulta na Coordenaçäo Executiva do Projeto ao qual se vincula o(a)
Contratado(a)."

e)

O(A) Contratado(a) designa como beneficiário[s](a)[s] de todas as quantias que lhe sejam devidas
no caso da sua mofte, a(s) pessoa(s) indicada(s) na Ficha de Adesão que é parte integrante e indissociável
deste Contrato, respeitadas, quando for o caso, as condiçöes e percentuais nela indicados."

D. DTRETTOS DE PROPRTEDADE
"X. DIREITOS DE PROPRIEDADE U
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s). xr. TNFoRMAçÃO
.XI.INFORMACAO

O(a) Contratado(a), exceto se for requerido pelas suas funções ou com a expressa autorização da
UNESCO ou da sua contrapafte nacional, não deverá comunicai a ninguém, a qualquer governo ou a
qualquer outra autoridade externa à UNESCO, informações levadas ao seu conhecimento durante a
execução de seu trabalho em virtude de estar excercendo suas funções nos termos do presente Contrato.
Também, não anunciará nem levará ao conhecimento do público ó fato de estar desempenhando ou ter
desempenhado serviços para a UNESCO, ou usará o nome, o emblema ou o selo oficial da UNESCO, ou
qua!999r abreviação do nome da UNESCO para anúncios de promoção pessoal ou de divulgação
publicitária, para fins comerciais próprios ou quaisquer outros propósitos. Ao(à) Contratado(a) é tañrb'ém
vedado prestar a terceiros que não à contraparte nacional da UNESCO informações sobre ä natureza, o
conteúdo ou o andamento das atividades objeto do presente Contrato, ou d-ivulgar tais informações
utilizando-se de meio de divulgação algum, salvo com prévia autorização escrita Oa UTESCO ou da sua
contrapane nacional. O encerramento ou a rescisão deste contrato não libera o Contratado de suas
obrigaçöes quanto ao referido acima."

Os direitos de propriedade, direitos autorais e todos os demais direitos de qualquer natureza
referentes aos materiais produzidos nos termos das disposições do presente Conirato pertencerão
exclusivamente à UNESCO e à sua contraparte nacional.,'

DOS COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES ADICIONAIS DO(A) CONTRATADO(A)

a) entregar à UNESCO e à sua contraparte nacional, também, em meio magnético ou eletrônico, textos para
publicação ou edição, quando resultarem estes da execução do objeto deste Contrato;

b) responsabilizar-se, quando for o caso, pela preparação da Ficha Catalográfica da publicação, o seu
registro no ISBN e o código de barras ;

c) cumprir fielmente, durante a vigência do Contrato, todas as condições, requisitos e exigência estipulados
no Termos de Referência e na Solicitação Administrativa;

d) submeter à UNESCO, sempre que solicitado, relatório contendo descrição detalhada de todas as
atividades executadas até a data da solicitação; e

e) se qualquer uma das partes contratantes, por omissão ou por erro, tolerar o descumprimento das
condições do Contrato em benelício da outra parte, tal fato não poderá prejudicar ou afetar de modo algum
as condições do presente Contrato, não eximindo nem o(a) Contratado(a), nem a UNESCO, de sluas
responsabilidades, tais como estão previstas neste Contrato.

TU
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^-@ TERMos DE REFERÊNG|A DE pESSoA FísrcA 
rRPF N'e sA-6478/2002

nep@ãTiastt
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
SAS-QuadraS-Bloco 6Ed.CNPqi|B|CT/UNESCO-gandar-7OO7O:914-Brasília-DF-Brasil Tel.: 55(61)321-gS25-E-mail:UHBRZ@unesco.oro.br

Dados

- Prodoc91 4BRAI 06
- Acordo 2-

48RA1061

Ministerio da P9148R41061 -
4-

6- 7 -"No5 - Agente ro
6a Objetivo...:

Resultado:

ramento AP/PRODOC
5
5.2
5.2.2

8-

oProver ento de eBásica suasdepartam Atenção ecnrcasT de técnicoCoordenações/Areas profissional especializado para
noAssessoria e dosentooperacionalizaçãogerenciamento, eresultados atividadesacompanham noprevistos PRODOC,

daatravés idadeUn de U GPdo

no deâmbito sua com assessona rcatécn àspetência, Arease tcasTécnCoordenações doexecutoras P rojeto;
Sistematizar as eatividades efinanceirosadministrativos,procedimentos dasparaoperacionais noexecução previstasações

ElaborarPRODOC; planilhas, te)dos, e formulários eAssessorarorganogramas, fluxogramas as técnicasareas noapoiar
emon¡toramentoplanelamento das desenvolvidas Pavaliaçáo derelatórios eatlvidades deações reparar acom panhamento

do da dosanálise eresultadosProjeto; admindicadores einistrativos dolinanceirosParticipar reunAssessorar toesProjeto;
técnicas semináriose s¡stemamanter deOrganizar da deinformações; Participar manuais normastécnicos eelaboração

doaafins técnicos.

ser- At¡v¡dades que
- Prestar

A - Exigências Gerais :

B - Exigências Específicas :

Experiência Prof issional Anterior:
Redação, elaboração de relatórios de atividades, desenvolvimento de at¡v¡dades na área de saúde públ¡ca, planejamento e

supervisão de atividades, e domínio das fenamentas básicas de informática.
Area: Jornalismo período em meses: 24

dotada de doP
Previstos

de

a

a

11 -
12-

Unidade de
ou

C - Nível de lnstrução :

3 - Graduação
D - Cursos/Habilidades :

Capacidade de síntese, especialização
E - ldiomas :

lngles Nível: Básico.

13 - Enquadramento da Atividade :

Grupo de Serviços Técnicos

14 - Modalidade da Contratação :

Equipe Permanente

- Valor Contratado

16.1 - Equipe Permanente: Tabela: 33
1s Parcela:

15-

100 0/o5

lnício'. 0110712002 Término: 3111212002

Nível: D Step:
Valor Total do

em (Conforme quadro

quadro abaixo

pagamento)

pagam

16.4 - Financiamento de Atividades: (Conforme quadro abaixo (cond¡ções de pagamento)

data para entrega
de

Parcela
17 - Cond

e aprovação pelacumprim
UNESCO

1 28107t2002 R$ 3787.18

2 28/08t2002 R$ 3787.18

3 28109/2002 R$ 3787.18

4 28t10t2002 R$ 3787.18

5 28/11t2002 R$ 3787.18
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6 28/12t2002 R$ 3787.18

Total: R822.723,08
18 - Pagamento adiantado:

19 - Final¡clade do adiantamento: fiustificativa detalhada)

PROJETO. da Administrativa
20 - Preenchimento

Nome: Anna Luisa Carneiro Leão Marim
Cargo/Função: Data: 2510612002 Assinatura:

Certificacão Autorização

Confirmo todas as informações contidas neste Termos de
Referência e certif¡co que estão de acordo com os objetivos definidos
no documento de cooperaçäo

Nome: Nelson Monteiro de Souza

Cargo Função:

Data: 2710612002

Assinatura/Carimbo:

Ratifico essas informações e solicito as providências pertinentes.

Nome: Elizabeth Maria de Lima

Cargo Função:

Data: 27/0612002

Assinatura/Carimbo:

UNESCO da Administrativa
21 - Oficial de Administrador

Data: 08107/2002

Assinatura/Carimbo

Data: 1Ol07l2OO2

Assinatura/Carimbo

\r
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Númem Contrato: EDl90l2l2003
Código Orçamentário: 9148R41061
ED número: E97.049-3
Conuole LJNESCO: 13492
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CONTRATO DE SERVIÇO
MEMORANDUM DE ACORDO ESTABELECIDO

entre a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(a seguir denominada UNESCO) e

Sr./Sra.: Karla Lopes Mendes
(a seguir denominado "O(Ð Contratado(a)"

residente SQN 304 Bloco H apto 406 Asa Norte BRASILIA DF Brasil

Dados bancários/CPF
Banco (nome e código): BANCO DO RRASIL S.A. - 001
Agência (nome e código): 1606*3
Conta banciíria: 148463-x
CPF: 516.783.731-68

CONSIDERANDO que a {.INESCO deseja conúatar os serviços do(a) Contratado(a) no âmbito do projeto
e nas condições estabelecidas a seguir, c

CONSIDERANDO que o(a) Contratado(a) está pronto(a) e disposto(a) a aceitareste Contrato de Serviço
da UNESCO nas referidas condições,

As partes concordaram com o que segue:

I.. TERMOS DE REFERÉNCIA

(a) O(A) Contratado(a) exercerá suas atividades no Projeto 9l4BRAl061 - Atenção Basica -
Prodoc e tem o "Termos'de Referência" anexados a este Contrato, sujeikndo-se ao cumprimento das
disposições inseridas no Anexo que, independentemente de transcrigão, constitui parte integrante e

'indissociável deste Contrato, aditando, retifïcando ou ratificando o que aqui está disposio;

Sob'reserva de acordo prévio entre as duas partes signatárias, estes Termos de Referência, a
natureza dos serviços bem como suas condições podem ser eventualmente modificadas na medida em que
o interesse doprojeto assim o exija.

(b) O(Ð Contratado(a) efetuará as üarefas que lhe serão confiadas sob a direção do Coordenødor
Executívo do Projeto.

II.. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente Contrato entra em vigor na data de 01/0812003 e terminará na data de 3111212003,
sujeiøndo-se às condições do Artigo VII abaixo.

Em hipótese nenhuma, este Contrato poderá ser considerado como automaticamente renovável.

rrr. REMTTNERAÇ.Ã.O:

Em contrapartida aos serviços oferecidos pelo(a) Contatado(a), de acordo com os
dispositivos do presente Contrato, a UNESCO pagará um montante de R$ 1g.935,90 de acordo com a

do contrato estabelecida no Artigo II acima.

Todos os pagamentos serão efetuados em moeda local.

Ø
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As diárias para as viagens oficiais executadas no âmbito do projeto serão pagas ao(à)
Contratado(a) de acordo a tabela em vigor, utilizada para os funcionários(as) do sistema das Nações
Unidas Conüaødos(as) localmente.

A UNESCO não assegura ao Contratado cobertura de seguro de saúde nem aposentadoria nem
para seus familiares, durante a vigência deste contrato. O Contratado deverá estabelecer por conta própria
estes seguros e a aponsentadoria,

TV. DIREITOS

No que se refere a férias anuais ou a licença médica e de maternidade, o(a) Contratado(a) se

beneficiará destes dirèitos seguindo os mesmos direitos dos funcionários públicos ligados ao projeto.

O horririo de kabalho bem como os feriados serão os mesmos em vigor no Projeto ao qual o(a)
Contratado(a) estrá vinculado(a).

v. ESTATUTO pO(A) CONTRATApO(A)

Este estatuto é contatual; O(A) Contratado(a) não está submetido(a) ao Estatuto e Regulamento
do Pessoal aplicado ao Pessoal Internacional da UNESCO nem à Convenção que rege os Privilégios e a
Imunidade.

A UNESCO exime-se de qualquer responsabilidade no caso em que terceiros venham a solicitar
indenização de prejuízos ocasionados pelo(a) Contratado(a) no âmbito de ações realizadas na execução do
presente Contrato.

\II. DIREITOS E OBRJGACÓES DO(AI CONTRATADO(AI

Os direitos e obrigações do(a) Contratado(a) est2io estritamente limitados aos dispositivos e às

condições do presente Confato. Assim, o(a) Contratado(a) não poderá se prevalecer de nenhum
beneficio, pagamento, subsídio, indenização ou pensão por parte da UNESCO, exceção feita aos

pagamentos expressamente previstos neste Contrato,

O(A) Contratado(a) não poderá se prevalecer do presente Contrato para fins de isenção de

impostos que poderão incidir sobre pagamentos recebidos à titulo do mesmo.

VII. RDSCISÃO

' Este Contrato pode ser rescindido a qualquer momento por uma das partes mediante
comunicação autecipada de 30 días, notificada por escrito. Uma compensação proporcional poderá ser
pagaao invés da comunicação antecipada.

Caso a UNESCO precise reduzir a vigência do contrato, o contrat¿do receberá uma compensação
razoâvel que não será inferior à remuneração de uma semana por mês vincendo do contrato.

No caso de demissão por motivo disciplinar baseado no Artigo XIII, o Contrato poderá ser
rescindido pela UNESCO, com efeito imediato, através de notificação escrita. Neste caso, nenhuma
compensação será devida ou paga.

VIII. INDENIZACÃO EM CASO DE MORTE. ACIDENTE. OU DOENCA. OCORRIDA NO
EXERCfCIO DAS FTJNCÕES OFICIAIS.

No caso de morte, acidente ou doença ocorrida no exercício das funções por conta da UNESCO
e no âmbito do presente Confiato, o Contat¿do será compensado conforme est¿belecido no anexo a este

contrato.

V
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O Contrat¿do designa a(s) pessoa(s) indicada(s) na Fioha de Adesão, que é parte integrante e

indissociável deste Confrato, como beneficiário(s) de todas as quantias devidas ao Contratado no caso da
sua morte.

X. DIREITOS DE PROPRIEDADE

Os direitos de propriedade, direitos autorais e todos os demais direitos de qualquer naþJreza
referentes aos materiais produzidos nos terrnos das disposições do presente Contato pertencerão
exclusivamente à UNESCO.

)ü.INFORMACÃO

Exceto se for requerido pelas suas funções ou com a expressa aatonzaçáo da UNESCO, o
Contratado não deverá comunicar a ninguém, a qualquer governo ou a qualquer ouüa autoridade extema
à UNESCO, informações levadas ao seu conhecimento durante a execução de seu trabalho em virtude de
estar excercendo suas funções nos tennos do presente contrato. O encerramento ou a rescisão deste
contrato não libera o Contatado de suas obrigações quanto ao referido acima.

xrr. pEcLARAÇÃ.o

O(A) Contratado(a) deve previamente informar a UNESCO de qualquer atividade ou emprego
de natureza comercial ou profissional anterior ou em realização simultânea com o presente contrato. Estas
atividades não devem ser incompatíveis com o exercício dos serviços definidos no Artigo L

XIII. NORMAS DE CONDUTA

Em todos os momentos, o(a) Contratado(a) deverá se compofar com o maior respeito aos
objetivos e þrinclpios das Nações Unidas bem como de suas Agênoias Especializadas. Igualmente, deverá
se comportar de maneira compatível com os laços existentes com a UNESCO a título do presente
Conúato. O(A) Contatado(a) não deverá executar nenhuma atividade incompatível com os objetivos e
princípios acima citados ou ao êxito das tarefas que lhe foram confiadas no âmbito do projeto. O(A)
Confatado(a) deverá evitar qualquer ato ou, em particular, qualquer declaração pública susceptível de dar
uma imagem desfavorável, quer seja de seus laços com a UNESCO ou sobre a integridade, a
independência e a imparcialidade que supõem estes laços. Embora o(a) Contratado(a) não tenha que
renunciar às suas convicções nacionais, religiosas ou políticas, ele deverá, durante todo momento, manter
a discrição e o tato exigido de sua parte, em virtude de seus laços com a UNESCO.

O(A) Contratado(a) não deverá aceitar nenhum favor, present€ ou remuneração por parte de
outra fonte externa à UNESCO, sem prévia concordância da UNESCO.

Data: 0l/0812003 Data:01/0812003

ir \\-/
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o(A) UNESCO no Brasil.



'tT ð

^^r¡"r.r^r!Á.,...^..1.r,!.,evn{,,er.t./.{ .'rl t¿i..



Anexo !_e !e!i!g$ao e Ratificação de artlgos, lnclsos, ltens e subitens ou condições do,,Gontrato de
servrço" n.o e,u1s012t2003 asslnado 

ïjïr?#H;t:;r[1]!rbl:* 
Mendes, parã visêncta no perrodo

DAS D|SPOSTçÕES tNtGtAtS:

a) para os fins a que se destina o presente Anexo, o(a) Contratado(a) declara conhecer e concordar com o
pleno teor dos termos, dos direitos, das obrigações, das normas e dos procedimentos estabelecidos no
u.qrya! _de Execução e seus Anexos da Cooperação e Assistência Técnica lntemacional prestada pela
UNESCO no Brasil, disponível para acesso e consulta na Coordenação Executiva do Projetó ao quatbla)
Contratado(a) se vincula institucionalmente;

b) a Solicitação Admínistrativa - SA e o Termos de Referência - TRPF objetos desta contratação fazem parte
integrante e indissocíável deste Contrato, como se aqui estivessem integralmente transcritosi

c) nas situaçõeg em que as disposiçöes estabelecidas neste Contrato contrariem prazosr valores, preços,
condições, exigências, fgrmas de pagamento ou mesmo questões técnicas contidas em quaisquer äos
documentos acima mencionados, prevalecerá o que neste instrumento de contratação tiverem estabelecido
e concordado as partes contratantes; e

d) o(a) Contratado(a) reconhece e aceita desde já, quando a fonte de custeio dos valores citados neste
Contrato se referir a Acordos/Termos e/ou Projetos financiados ou executados em parceria com agentes
financeiros e-lou entes públicos ou privados, nacionais, estrangeiros ou internacionais, que o p"g.r.niã oà"
parcelas estipuladas no presente Contrato estão sujeitas ao recebimento, por parte da UNESCO-, dos fundos
conespondentes que lhe são devidos por conta do instrumento de Cooperação e Assistência Técnica
assinado com essas contrapartes. Somente após receber tais fundos, a UTESCO pagará ao(à)
Contratado(a) os valores eventualmente devidos,

e) caso haia a necessidade de emendar e/ou alterar o Contrato original e essa alteraçãoreferir-se a
modificação(ões) na(s) atividade(s) e/ou responsabilidade(s) atribuldaþ) e/ou nos vatoreð devidos ao(à)
Contratado(a), as partes concordam, desde já, com o encerramento do òóntrato inícial e com a f¡rmatura àé
um outro que contemple todas es-sas alterações, preservados os direitos e benefícios já adquiridos pelo(a)
Contratado(a). Concordam, também, com a plena manutenção da(s) atividade(s) e/ou responsabiliciade(s)
até.então exe.cutada(s) no âmbito do contrato anterior até o momento do seu efétivo encenamento. Tal(isi
atividade(s) e/ou responsabilidade(s) somam-se à(s) responsabilídade(s) e/ou atividade(s) previstas no novó
contrato, que se inicia, para todos os efeitos legais, imediatamente após o encerramento do anterior.

0 em todos os materíais pesquisa e/ou referência - tais como livros, documentos de projetos, relatórios
técnicos ou institucionais, relatórios de pesquisas, manuais, cartilhas, filmes, vídeos, bO Rom e outros
materiais em meio digital - que venham a ser produzidos em função do cumprimento deste Contrato,
deverão constar o nome da UNESCO, bem como deVerá ser feita referência expressa ao apoio prestado á
sua produção, qgll que seja necessária prévia autorização da UNESCO, in'cluindo no:þioOuto finat a
seguinte frase: "Esta(e) .......... (especillcar o tipo de produto - livro, vfdeo, filme, CD Rom, etc,) foi
produzida(o) no Contexto da Cooperação UNESCO / .................. (especificar o nome da institúição
Nacional), Projeto ............... (indicar o código do Projeto). As opiniões aqui expressas são de
responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamênté a visão àa UNESCb sobrb o assunto.,'

g) em todo material de divulgação de atividades permanentes.ou de longa e média duração - tais como
cartazes, banners, folders - que venha a ser produzido em função do cumprimento deste iontrato, deverá
constar o nome da UNESCO, sem que seja necessária prévia aútorização. iá os materíais de divulgãção dà
atividades de curta duração apenas poderão utilizar o nome da UNESC-O após consulta e prévia auiorizaçao
formal e por escrito.

,h) em complementação ao estabelecido nos incisos acima, o(a) Contratado(a) terá que atender ås
orientaçõesi.do Oficial de Projeto da UNESCO responsável þóto pro.¡eto, iu'e serao definidas em
conformidade com a Norma da Organização que ordena o uso de seu nome e sua l'ogomarca.

DAS RETIFICAçÕES E RATIFIGAçÕES DO$ TERMOS DO CONTRATO 9RIGINAL:

Retificação e/ou ratificação do que estipulam os artigos, incisos, itens ou subitens indicad
desde já as partes contratantes que a redação final aceita será a especificada a seguir:

,t ..s
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Em contrapartidaao.s serviços oferecidos pelo(a) Contratado(a), de acordo com os dispositivos do
presente Contrato, a UNESCO pagará um montante de R$ 18.935,90, de acordo com a vigência do Contrato
estabelecida no Artigo ll acima e na forma estabelecida no anexo Termos de Referência.

Todos os pagamentos serão efetuados em moeda local.

As diárias para as viagens oficiais executadas no âmbito do projeto serão pagas ao(à) Contratado(a)
tendo como valores-teto aqueles constantes da tabela em vigor, utilizada para os funcionários do Sistema
das Nações Unidas contratados localmente. Desde que respeitadas as condíções de concessão e os limites
impostos pela mencionada tabela e demais normas aplicáveis, a UNESCO acatará a solicitaçäo de
pagamento formulada sob responsabilidade do Coordenador Executivo do Projeto.

A UNESCO, na forma estabelecida nos subitens 9.4.5. e 9.4.6., do Manual de Execução e Anexos,
assegura ao(à) Contratado(a) e.seus familiares, coberturas de seguro saúde em grupo e seguro de vida em
grupo, respeitadas as condições, valores, restrições e direitos indicados nas respectivas apólices coletivas.
A UNESCO não assegura ao(à) Contratado(a) qualquer direito ou cobertura para aposentadoria durante a
vigência deste contrato ou após o término deste. O(A) Contratado(a) deverá buscar por conta própria os
meios que lhe garantam direito ao benefício da aposentadoria."

b). rv. D¡RErTos
''IV. DIREITOS:

No que se refere a descanso remunerado, falta justificada ao trabalho, licença médica e/ou licença
matemidade, o(a) Contratado(a) se beneficiará destes direitos segundo o disposto nos subitens 9.4.1.,
9.4.2.,9.4.3. e 9.4.4., do Manual de Execu@o e Anexos da Cooperação e Assistência Técnica lnternacional
prestada pela UNESCO no Brasil.

O horário de trabalho bem como os feriados serão os mesmos em vigor no Projeto ao qual o(a)
Contratado(a) está vinculado(a).'

b). vil. REscrsÃo
,.VII. RESCISAO:

Este Contrato pode ser rescindido a qualquer momento por uma das partes mediante a observância
do disposto nos ltens 9.5., 9.6., 9.7., 9.9. e 9.10., do Manual de Execução e Anexos da Cooperação e
Assistência Técnica lntemacional prestada pela UNESCO no Brasil.

No caso de demissão por motivo disciplinar baseado no Artigo Xlll seguinte, o Contrato poderá ser
rescindido pela UNESCO, com efeito imediato, através de notificação escrita, aplicando-se, neste caso, as
disposições constantes do ltem 9.8., do Manual de Execução e Anexos da Cooperação e Assistência
Técnica lntemacionalprestada pela UNESCO no Brasil."

d). vill

,,vlll.

No caso de morte, acidente ou doença.ocorrida no exercício das funções por conta da UNESCO e
no âmbito do presênte Contrato, o Contratado será compensado conforme estabelecido nas apólices
coletivas estipuladas pela UNESCO para esse tipo de cobertura. Cópias dessas apólices estarão
disponíveis para acesso e consulta na Coordenação Executiva do Projeto ao qual se vincula o(a)
Contratado(a).I

a). Artigo lll. REMUNERAçÃO
,,III. REMUNERAGAO:

e). rx. rNprc4çÃo pos BENEFTçÁRros
ftx. tNprcAçAo pos BENEFICIARIoS

O(A) Contratado(a) designa como beneficiário[s](a)[s] de todas as quantias que lhe sejam devidas
no caso da sua morte, a(s) pessoa(s) indicada(s) na Ficha de Adesão que é parte integrante e indissociável
deste Contrato, respeitadas, quando for o caso, as condições e percentuais nela indicados."

0. DrRErros DE PROPRTEDADE
"X. DIREITOS DE PROPRIEDADE U
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Os direítos de propriedade, direitos autorais e todos os demais direitos de qualquer nalureza
referentes aos materíais produzidos nos termos das disposições do presente Contrato pertencerão

exclusivamente à UNESCO e à sua contraparte nacional.'

s). Xl. lNFoRM4çÃo
'xt. |NFoRMAçAO

O(a) Contratado(a), exceto se for requerido pelas suas funções ou com a expressa autorização da

UNESCO ou da sua contraparte nacional, não deverá comunicar a ninguém, a qqalquer governo ou a
qualquer outra autoridade extema à UNESCO, informações levadas ao seu conhecimento durante a
execução de seu trabalho em virtude de estar excercendo suas funçöes nos termos do presente Contrato.
Também, não anunciará nem levará ao conhecimento do público o fato de estar desempenhando ou ter
desempenhado serviços para a UNESCO, ou usará o nome, o emblema ou o selo oficial da UNESCO, ou
qualquer abreviação do nome da UNESCO para anúncios de promoção pessoal ou de dívulgação
publicitária, para fins comerciais próprios ou quaisquer outros propósitos. Ao(à) Contratado(a) é também
vedado prestar a terceiros gue não à contraparte nacíonal da UNESCO informações sobre a natureza, o
conteúdo ou o andamento das atividades objeto do presente Contrato, ou divulgar tais informações
utilizando-se de meio de divulgação algum, salvo com prévia autorização escrita da UNESCO ou da sua
contraparte nacional. O encenamento ou a rescisão deste contrato não libera o Contratado de suas
obrigaçöes quanto ao referido acima.n

DOS COMPROMISSOS E RESPONSABTLIDADES ADICIONAIS DO(A) GONTRATADO(A)

a) entregar à UNESCO e à sua contraparte nacional, também, em meio magnético ou eletrônico, textos para
publicação ou edição, quando resultarem estes da execução do objeto deste Contrato;

b) responsabilizar-se, quando for o caso, pela preparação da Fícha Catalográfica da publicação, o seu
registro no ISBN e o código de barras ;

c) cumprir fielmente,. durante a vigência do Contrato, todas as condições, requisitos e exigência estipulados
no Termos de Referência e na Solicitação Administrativa;

d) submeter à UNESCO, sempre que solicitado, relatório contendo descrição detalhada de todas as

atividades executadas até a data da solicitação; e

e) se qualquer uma das partes contratantes, por omissão ou por eno, tolerar o descumprimento das
condições do Contrato em benefício da outra parte, tal fato não poderá prejudicar ou afetar de modo algum
as condiçöes do presente Contrato, não eximindo nem o(a) Contratado(a), nem a UNESCO, de suas
responsabilidades, tais como estão previstas neste Contrato.

I ¡r.\l
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5
5.1
5.1.1

Objetivo...:
Resultado:
Atividade.:

Assessorar o Departamento de Atenção Básica no gerenciamento, operacionalizaçlo e acompanhamento dos resultados e

noatividades

e sistemas de informação em saúde

rojeto

10-

- Produtos ou
de

Previstos
da Básica

B:- Exigências EsPecíficas :

Experiência Profissional Anterior:
Organização de sistemas e serviços de saúde
Ações de proteÉo, proteção e recuperação da saúde
Desenvolvimenlo e gerência de sistemas de informação em saúde
Açöes de capacitação de acompanhamento e avaliação - .

Ações das áreas piogramáticas vinculadas à Atenção Básica

,Ârea: 
-Saúde Pública/informação/Admin Período em meses:

2- Qual

36a

A - Exigências Gerais

C = Nível de lnstrução :

3 - Graduação
D - Cursos/Habilidades :

Fluência verbal
Redação.
Softwares básicos

E - ldiomas :

lngles Nível: Básico.

l3-
Grupo de Serviços de Especialização

l5-
lnício: 01/08/2003 Término: 3111212003

Step: 5
Valor Total do Contrato:

100 %16,:l - Equipe Permanente: Tabela: 33 Nível: D
Parcelas:

de

ro deq

ee

pata Valor da parcela,|
1

2810812003
1

3. I
3.787,183

787,184
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Brasília - DF, segtnda-feira, 6 de setembro de 2OO4

MINISTERIO DAS CIDADES

O M¡NIS'I'RO DIì ES'I?TDO CHEF'D DA CASA CIyIL
D,\ PRESTDÈNCIA D,\ REpúBLIc.t, uo uso dc suas arrìbuiçôes e

lcìdo cnì vista o disposto ilo ail. lq do Dccrcto n0 4.734, do ll dc
ju¡lìo dc 200J, rcsolvc

N'757.EXONERZ\R

ANTONIO MAURiCIO FERREIRA NETTO clo cârgo dc Dirctor do
Depafranrcnto dc Regulação c Gcstâo dâ Secrltâria Nacion¡l do
Tlansportr o cla Mol¡ilidade Uil)ana do Minislério das Cidadcs. có-
¡ligo DAS 101.5, â parl¡r dc la de sctcmbro de 2004.

N'758-NOtfEAR

ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE, p¿râ cxcrcer o côrgo de Di-
rctor do Dcp¡rlâmcnto de Rcgulação c Gcslão da Sccrctaria Nacion¡l
<le Transpote e da Motlilidade Urbana do lvfinisrério das Cidadcs,
código DAS 101.5.

JoSÉ DIRCEU DE 0LIVEIRA E SILVA

tr¿rNlsrÉnto oas ner-açoes EXTERIoRES

0 MINISTRO DE EST¿TDO CHEFE DA CASA CIVIL
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de suâs âribrições e
tendo enì vista o d¡sposlo ilo ¡rt. lo do f)ecrelo n! 4.734. de Il de

.iunho de 2003, resolve

N"759.EXONERAR

JOÃ.O ALMINO DE SOUZÄ. FILHO. Mi|isho de P¡in¡eira Classe cla

Careira de Diplonüt¡ clo Qua<lro Pernranente do M¡oislério das Re-
lações Iìxler¡ores, do c¡rgo de f)iretor do IÌtstituto R¡o llrânco. código
DAS 101.5. ¡ contâr dc l8 dc julho dc 2004.

N'760-NOMEAR

or<
LJ.
¡¡¡(t

N.584 NOMEAR

I-ILIANU DU CAIIVALHO SOUSA parâ cxerccr o c¡rgo dc As-
sistentc no Ccrirroniâl do Gâbincte Pcssoal do Prcsidonte dâ Re-

Þública, código DAS 102.2. fìcâildo dispe¡sadî da lurçào que âtuâl-

o srìcRETÁRlo DE,rD$rrNlsrR çÂo D,\ c^s^ ct-
l,IL DA PRESIDÊNC|.\ DA REPúBLICÀ. ilo uso dâ lomperê¡cia
que lhe foi subrlelegada pelo ¡nciso II do ¡i. l! dâ Portâria nq 832, de
22 de abril dc 2003, do Ministro dc Estado Chcfc da Casa Civil da
Prcsidênciâ dâ República, e tendo cnt vistâ o disposto no a(. 2q do
f)ecrelo oo 4.734, de I I de junho de 2003. resolve

N'582 - D¡]SI(ìNAII

JOÀO ME.A.URIO, 3o SG, pâra cxcrccr a ñrnçào rJc Supcn,isor, có-
d¡go GR-V na Coordcnrção-Ceral dc Patinìôilio, EDgerharia !'
Transporte da Direloria dc Rccursos Logísticos dcstâ Sccrct¡riâ, lì-
canrlo dispcnsado da quo atuâhncntc ocupâ.

ROMEU COSTA RIBEIRO BASTOS

SECRETARIA DE coMUNICAçÃo
DE covERNo D GESTAo esrn¡rÉctca

PORIäRIÀS D¡r 3 DE S¡ITEìURRO DU 2004

O NIINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETÀRÍA
DE coNtuNlcAçÃo DE GOVERNo E cEsrÀo ESTR{TÉ-
clc,r. DA pRESIDÊNcl,r o,r ncpúnr,fcA, no ùso dâ conì-
pet¡ncia quc lhe loi delegada pclo inciso I do âû. 1! da Portâriâ no

1.05ó, dc 1l rle junho dc 2003. rcsohe:

N' 72 - E X O N E R A R, apedido

ALEXANDRË MAGNO IJII AGUIAR AMORIM. do cargo rle As-
sessor da Dirctori¡ de Lnpronsa da Sccrctaria-Adjutta desra Sccrc-
tôria. código DAS 102..1.

Ministório da Culturâ........-

Mìnistério do Tnlrâlho e Enìprego............

.................4
M¡Distório da Dct¡sa.......................................-.....-............................ 5

Vfinislério da Educ¡ção................-..-.-.............................................-.. 8

Min¡stór¡o di l¡zcnd....-.....................................-...-......................... ló
Ministério tla Intcgraçâo Nâcionâ1................................................... l8
Ministério dâ Justiç¿.......................... .... ........................ lll
Miììistério ¿a Previdê[cia Socia1.........-..-.....-........... ....................... l9
Miristério d¡ Saírde..................--..--...........................................--.-... 22

Minislório dÀs Coùrunic¡çõcs..............................-............................ l5
Mirìist¿rio das Rclaçòcs 8xtcriorcs............................................ . 25

Mi¡ristório dc Mirr¿s c 8ne1gia....................................-...-.......-........ 25

Mirìistério do Desenvolvinìento Agrário......................... -....--.--....... 26

Minislório do Dcscnvolv¡mcnlo. Indústriâ c Conìórc¡o llxterior.-. 26

Ministério do Dcscnvolvinrcnto Socia! e Conlbatc à ¡'onlc........... 2('
lvfiil¡stório do Mcio 4mbicntc.......................................................... 26

Ministério do PlânejaDì€nto, Orçanìento e Cestào.......................... 27

28

Ministério do Turis¡ro......................- ........... ........... . ......... l9
M¡nìstério dos Trânsportcs -.............................................................. 30

M¡nìstório Público da tJ¡iào.....................-..-...-............................... 30

Tribunal de Contas da Uniâo...-....-.-.............................................-.. jl
Podcr Judiciário.......... ... ...... . ........... ll

Presidência da República

CASA CIVIL

PORTÂRII\S DE 3 DE SETEMBRO DE 2OO4

n¡lNtstÉRIo DA EDUCAçÀo

O IIIINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA CÍVII,
D^ PRESIDÊNCl,\ D^ REPÚBLIC^. no lso dc suas anibuiçôcs c
lÙìclo em visla o disposto no ârl. lo do l)ecrcto nÀ4.734, rlc ll dc
juDlìo de 200i, rcsolvc

N'756.NO]\I¡]AR

MARIZA TEREZINHA RÍCO. parâ cxercer o cargo dc Diretor de
Progrâma da Sccrctari¡ de lìducaçào Continuada.,\ll¡bclizâç¡o c
Diversidade do Milislér¡o da Educâção, código DÀS 101.5. l¡caûdo
cxonerarl¡ do que âtuâfincntc ocupa.

JosÉ DIRCEU DE oLIVUR E stl\^

FnRN^NDo clIl\4ARitS RDIS, Ministrî de prineira Cl¡sse da
Caneira de Diplomala do Quacfio Pennanente do Ministério d¡s R€-
lôções llxteüores, p¡ñ exercer o câBo de Diretor do lììsti[ilo Rio
Brânco, código DAS I01.5.

JosÉ DIRCEU D¡ olr\¡¡rR^ l stLV

SECRETARIA-EXECUTIVA

KAIILA LOPES lvfÊNDFlS, pâu cxerccr o câlgo de Assessor dâ

Dirctoriâ de hnprtlsa da Scoretaria-Adjuiltâ dcstâ Sccretaria. código
D^S t02 4

LUIZ GUSHIKIjN

GABINETE DE SEGUR,\Nç,A INSTITUCIONAL
SUBCHEFIA EXECUTIVA

PORTARIA N! 228. DE 3 DE SETEMBRO DE 2{)O4

O SUBCHEFE.EXECI]TIVO DO GABINETE DE Str-
GURANçA INSTIIUCToNAL DA prìllslDÊNcrA DA R¡lpij-
BLIC;I. no uso da subrlclcgaçào dc conlpctônciâ que lhe foi col-
tèrida pelo ¡(. l!, d¡ Portùria nq 26-GSIPIùCH, de I de.iuilro de
2004. resolve

DISPENSAR

o Sd PMSC PAULO CESAR CIRINO d¡ tinçào de ESPECIALIS-
TA - CR II no Dep¡[aDleùlo de SeguraDçâ da Subcltefia |jxecutiva do
Gabinclc de S.gurançâ Inslirucional d¡ I'rosid¿ncia da Rcpúbl¡câ.

WELLINCTON FONSECA

N'?3-NO}IEAR

\,
SECRETAR-IA DE ADMINISTRAÇÀO

POR'IÁIIIAS DÐ 3 DE SI]I'EITBRO DIì 2OO4

o sEcRITÁRIo t t] ADN¡rNrsrRAçÃo DA cAsA cr-
vll u¡ pn¿stnô¡'{cLr o¡ R¡;púsLtc¡, no uso dì corììpctônci¡
que lhc foi subdclcgath pclo inciso II do art. lo dâ ltortâria no 832. de
22 tle abriL tle 2003, do Nlinistro dc Estado Chcfc d¿ C¡sa Cir.il da
Presid¡nciâ da Rcpública, c tcndo cnr vist¡ o disposlo no Decreto ilÈ
4.734. de ll dc junho <lc 2003. rcsolvc

N' 58I . DESIGNAR

MARCELO CARDOSO DE MELO, Sd PMII¡-, para cxcrccr a tunçâo
dc Assistente, cód¡go GRIV no Ccriuoni¡l do Gâbinctc Pessoal do
Prcsidentc da Rrpilblica, ficanrJo dispcnsado da quc atuahncntc ocupa.

N" 583 - NOME'\R

GAIIRIELA DINIZ IIARIIOSA VEICìA para cxercer o cargo de
Assistentc l'écnico na Coordenaçào-Gcral de Adtninisû'¡çào do Ccn-
no Gcstor e Opcr¡cional ¡lo Sìstenla dc Protcçâo dâ Aùtazônia da
Casa Civil d¿ Presidê¡rcia rl¡ Rcpírblicâ. código DAS 102.1.

N;-rôñqr I I r-r-d^-

ùsn- - Pr.c. -æúro.do 9o. Ra o¡oolt
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SECRETARIA-EXECUTIVA

PORT.\RIAS DE 14 DE SETEMBRO DE 2()O5

¡ srcnntÁnt,r-exEcurl\ D^ c^s^ cIvIL D^
pRpsloÊxct¿ DA REPÚBLICA, no uso rJa compcrincia quc thc
toi subdelegada pelo ¡¡ciso I do arl. lù da Porlâria nq 832, de 22 dc
abril de 2003, do Mitìistro de Bstado Chetè da C¿sa Ci\il da Pre-
sidência dâ República. e leûdo eDl Yista o dispostÒ no Decreto n!
4.734, de l1 de ìurho de 2003. resolve

N. t46 - NOj\|EAR

JANEiNA MARCôLINo pâ¡â exercer o cargo rle Coordenador na
D¡retori¡ de Gestào de Pessolr da Sec¡etariâ de 

^dnìiùisfaçào 
da

Côrâ Civil d¡ Prcsidônci¡ d¡ Repírblica, código DAS 101.3.

No 147 - EXONERAR, a pcdido,

NIATIIUS RIIllllRO lllOTA do cargo de Assessor Técnico <lo Cenlro
Técnico e Operacional - M¡naus da Dircloriâ Tócn¡câ c Opcracional
- Br¡siliî do Ccnlro Gcslor e Oper¡cional do Sistcnì¡ dc Protcção dâ
Arnazônia da Casa Civil da Prcsidôncia da Rùpúbl¡ca, código DAS
102.3. a pârtir de lo agosto de 2005.

N" 148 - EXONER^R, a pcdido,

OLAVO IERREIRA LAINO do cargo de Coordcnador <la Coor-
dcnaçào'Gcml dc Adnriilistrâçào do Arquivo Nacional dâ Casa Civil
da Prusidôncia da Ropúblic¿. código DAS 101.3. a farir de 12 dc
scfcnrho dc 2005.

ERENICE GUERRA

SECRETARTA DE ADr\4rN rSTRAçÀO

PORTARIA N" 543. DE 14 DE SETEIIÍBRO DE 2OO5

o SDCRETÁRIo DE,{D}rrNlsrR\ç,io D^ cAsA cI-
vIL D,\ PRBSIDÊNCI^ D,\ REPtiBLIc^. ilo uso dâ conìpeteDcia
quc lhe foi srìtrdclcgadù pclo irciso II do arl. l{ dâ PoÍaria D! 1132, ¡le
22 dc abril dc 2003, do Mir¡shþ de Estado Chcfc dâ Crsa Civil da
Presidênciâ da Repúblìcâ. e tendo enl Yista o disposto no Decreto rù
4.?i4, de 11 de junho de 2003. resolve

DESIGNAR

IDNEI BISPO PEREIR parâ exercer a f,mçâo de SupeFisor, có-
digo CR-V na Coordenâção-Gerâl de C)peraçòes da Direloria de
Te¡econrroicâções destâ Secret¡r¡¡, IÌcan<lo dispensada da que ahtal-
¡ncnte ocup¡.

ROMI:U COSTA RIBIIRO IIASTOS

SECRETARIA-GERAL

PORTARIAS DI] 14 DE SETEMBRO DE 2lì()5

A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA-
CnRAL DA PRESIDÊNCIA n,r nRpí¡Rl,tC.r, i¡hrin¡ no ¡rs¡r

d¡ co¡npclência quc lhe lbi sùbdc¡cqad¡ pclo ârt. l'dâ Port¡dâ n"
1.056. dc ¡ I dc junho de 2003, do Nlinis[o dc Estado CheÈ d¡ Câsa
Cir.il da Prcsidôncia da Rcpúblicâ, e tcndo cnì vista o l)ccreto no

4.734, dc 11 dc juDho dc 2003, rcsolvc

N"tì6-EXON¡ltì^R

KAI{LA LOPtsS N'lENDtsS, do cargo de Asscssor dî Dirctoria de
IDrprcnsa da Subsecrctar¡¡ de Coùùnicaçâo lnstituoional da Sccrc-
taria-Gcral da Prcsidênci¡ dâ República. código DAS 102.4.

N"37-NONIE-,\R

EIDA GUIMARÀES SANTANA p¡ra cxorrer o cargo dc Àssisrente
tra Socrctar¡a Nacional dc Articulâçào Social da Sccrdâria-Geral ¡la
Prcsidônci¿ da Rcpública, código DAS 102.2.

IRANETH RODRIGTJËS N,IONTFIRO

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITU^CIONÁL
AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA

PORTARTAS DE I4 DE SF,TEIIÍBRO DE 2O{)5

O DIRETOR-GERAI, DA ACÊNCIA BRASI¡,EIRA DE
INTNI,IGÊNCIA DO G,\BINETE DF, SEGUIìÀNçA INSTIT[I-
ctoNAt, D/\ pRt:sil)Í:Nct.\ DA lth:púBt,tcA, clr conto¡nrir|dr
oonì o incìso lX do ¡Íigo l.l do Ancxo I ao lJùcroto n" 4.693, dc
08/05/03, c com o irciso V do ¡[igo 1'' d. Portariâ n" 44lcSIPR. dc
14 de nrarço de 2003. rcsolvc:

N'299 - Design¡r o Cap nìatrícula/^BlN n" 9l00ll. do Conrando do
Ilxérrito, ùâ funçâo de Âssessor Técnico Militâr - Gnlpo "3-C" do
incìso V do A¡t.22 do Dccrelo nô 5.083, dc l7 dc nraio dc 2004. nî
Agêncir Brasikira de lnreligôncia, dispensando-o tla funçâo quc
afuâlùrcDto ocupâ.

Publicada de acordo colìr o âr1igo 9" ¡la Lci n'' 9.881/99 e
com o afigo l9 do Anexo I ao Decreto n'4.693/03.

DIRETOR.GRRAI, DA AGÊNCIA RIIASII,EIRA DE
tN't [:LtcÈNcr^ Do GÁBTNET¡] DE sEcuRANÇA tNsil rL-
CrON.\L D/\ PRESIDÊNCI^ D,\ REPÚBLIC^. dc ùonfonr"ilâdc
com o inciso IX do ân¡go 1.1 do Ancxo I ao Dccrcto 1.ó93. dc
08/05/03, e cont a l€trâ "a do iDciso II do ¡rligo 2" dâ Pofari¡ D'
44lGSIPR. de l4103/03, resolve:

N'300 - TORNAR SIIIV El-lllTO ù port¡riù n" ló9IABIN/GSIPR, de
16 dc Draio dc 2005, ondc Dispensa a senidorr ntaxícula/AlllN
042206, de substiluro cvcntual dc cargo cm conrissào, côdigo DAS
101.2, na Agôtrc¡a Bmsilcira de lûtcl¡gência, public¡da no Diário
Oliciâl dâ Un¡ào û'' 94. de 18 de rnaio de 2005.

Publicrda de acordo conì o âÍigo 9" da Lei n" 9.883/99 e

com o arti-{o 19 do Anexo I ao f)ecreto n' 4.ó93103.

MÁRCIo PAULo BUZANELLj

SUBCHEFIA EXECUTIVA

PORTI\RI'\S DE 13 DE SETENIRRO DÈ 2O{l5

O SUBCHEI.'E-DXDCU'I'IVO DO GZ\BINE'I'E DE SE-
CUR.\¡Iç¡\ INSTITUCIONAL DÄ PRESIDÊNCIA DA REPÚ-
BLICA, no uso dâ subdclegação dc con)l)ctôilciâ que lhe f'oi coù-
fetid0 pelo aft. lq. da Portâria n! 26-GSIPR/CH. de 8 d€ jurlìo de
2004. resolve

NO 2II.] . Df,SICNAR

o Cb lix RIjNATO DA SILVA ALVIìS p¡ü cxercer i lììnçâo de
AUXILIAR - GR I n¡ Sccrctâriâ de Coordenaçào c .Aconìpânh¡ûìcnto
dc Assuntos Militares do Gabincto dc Scguünça lDstitlcioral da
Prcsidência da Rcpúblicô.

N! 28.I . DESIGNAR

o Cb Ex GLENN PRUSSEK lvfi\RTINHO para cxcrccr â tunçào dc
IISPECIAt-lST - GR II ilo f)epartanento de Segur¡nçâ dâ Subchelia
l:rccùli\ü Jo Crbinutc dc S(gùrrnçr lrstitrrc¡onîl dr Pr.sidincir dl
República.

WELLINGI'ON I.'ONSECA

PORTARIA Nq 285. Dts, 14 DE SE'I'EÙIBRO DIi 2OO5

O SUBCHEFE-EXECUTIVO DO G?\BINETE DE SE-
CURA],JçA INSTTTUCIO}IAL DA PRESIDÈNCTA DA REPÚ-
BLICÁ. no uso da subdelegaçôo de coupetêlcia que lhe fò¡ con-
ferida pelo af. lo. dâ Po{ariâ nc 26-CSIPR/CH, de 8 de ìu¡ho de

DESICNÄ.R

ALIISSANDRO MORALIjS MARTINS parâ cxcrccL î funç¡o dc cR
Ill - SECRI-ITARIO, no l)cparlâmcnlo dc Scgurança do Gabincte dc
Scgurança Il)slitucionâl rla Presidéncia da Rcpúblioâ.

WELLINOTON FONSECA

ADVOCACIA.GERAL DA UNIÃO

PORTARIAS DE 13 DE SETE}IBRO DE 2OO5

O ADVOCADO-CERAL DA UNIÃO, no uso d¡ co¡r-
petênci¡ que lhe tòi delegadå pelo irlcisù lll do art. 2" do D€c¡eto ù'
4.734. de ll dcjunho dc 2003, tendo cDì \'isrâ o disposto nos drts. JJ
e 34 da Lci n" 8.112, dc ll dc rlczcmbro dc lgg0, c considc¡ândo o
quc corst¡ do Despacho rlo Consullor-Gcrâl da Uniào n" 690/2005,
cxaüdo ilos auìos do Proccsso n" 00404.0071792005-04. resohe

N' .936 - EXONER"\R, a pcdido,

R.{FF ELE FELICE PIRRO. nìâlricula SIAPE n" 1.180268. do c¡rgo
de Procura(lor Fedeml,2r Calegoria. código dâ vagâ n" 6087,19, a
co¡lar de 11ì dc agosto dc 2005, crn virtrrdc dc possc ctrt outro cargo
público ¡nacuDmlável, dccl¡rando, cnr dccorrônc¡¡, I v¡cânùi¡ do c¡r-
go acirnâ ùrencionâdo.

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso dJ ilrihu¡çào
que lhe cotrlerc o incìso I do art. 4'då t-ei ContpleDìent¡r tr" 73. de
l0 de lè\'erciro dc 1993,lcndo cn vistil o disposlo no ârl. 3ll d¡ Lci
n" 8. I 12, de I I dc dczcmbro dc 1990, c cons¡dcrândo o que constâ do
Procosso n" 00100.000846/2005-50. rcsolvo

N" 83? - DISPDNSAR

ÉMERSON D^ SILV TEIXEIR , a conrâr de 5 de setenìbro dc
!005. dq s¡¡¿¡t. ¡. ..bstilillo rletr[râl dc N{öNlC^ COS t TKAC-
ZYK MÀRTINS. Chcfe dc Serviço. código DAS l0l.¡. do G¡binctc
do Àdvoga<lo-Geral da Uniio.

ALVAIIO AUGUSTO RII}EIIIO COSTA

SECRETARIA-GERAL

PORIARIÀ N'211, Dll 13 Dr,r S¡rr'¡lrrrBRo Dfi 2005

O SDCR¡]'I'ÁRIO-GI)IAL DA ADVOCACIA-G!]RAL
D^ UNIÀO, no uso dâ coilìpctônciâ quc lhc foi dclegada pelo ¡nciso
I do a(. l" dâ Porlâria il" 6ll, dc 16 dc agosto dc 2002. do Ad-
vogado-Gcral da Uniio. e o quc consta Do Proccsso n"
0040.1.007 I 9712005-88, rcsolve

DECLÄRÀR VÀGO.

a contâr de 12 de rgosto de 2005, de acordo con o anigo 33, inciso
IX, dâ Lei n'8.112. cle ll de dezembro de 1990. o cargo efelivo de
,Agenle Adnì¡nisl.tivo. códi.qo d¡ r,aga n'' 437391, ocupado por DEL-
TA tlAIlllOSA CHACAS. mllricula SIAPE n" 2014641, lot¡dil e cnì
cxercício na Procumdoria da União no Estado do A¡nâpá, en1 viiludo
dc scu falcci¡ncnto.

LUÍS ALFREDo AI VFs ( oRIÉA

VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

PORT,\RIAS DE T4 DE SETETUBRO DE 2OO5

O CHEFE DE CÀBINETE DA VICE-PRESIDÊNCI,\
DA REPÍIBLICÀ, no uso dâs âribuiçõcs quc lhc são coDferidas pclo
adigo 3" do Reg¡nìc¡rto Interno da Vice-PresidêDcia da Rcpública.
aprovâdo pela Pofrariâ n! l, de 26 de m¡io de 2001, teDdo eDt vistâ
a decisâo .iudiciâl prol¡l¡da nos ternìos dos âutos do Vfandato de
SeguHnç¡ no. 2004.34.00.044481-5 c do Agmvo de Insln¡men(o no.

2005.01.00.0280q2.0/DÍ', c lendo enr vistâ o que constâ do Ploccsso
n". 00100.0001 6712005-l T,resolvc

N! 28 - RESIABELECER o paganìcnto ¡lc provcntos cnì fâvor do cx-
scw¡dor ALCEBI-ADES DE FREITAS LOPES, nratrícula SIAPE n".
172809. âposentâdo Do oargo dc Espccialisla do Quadro dc Pcssoâl dâ
Vice-Prcsidência dâ Repúbl¡ca.

O CHEFE DE CABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, no uso dâs âtribuições.ìue lhe sâo conferidas pelo
aÍ. 3', do Regimento Intenìo d¡ Vice-Presidência da República, apro-
vado pcl¿ Porlâr¡â 001. de 26 de rnaio <lc 1003, rcsolvc

N. 29 . DISP¡],NSAII

u Cr¡ririo-Jc-lnrinrrriu ÁLVARO SIQUEIRA VASCO JÚNIOR dû ['n-
çâo dc Chcfc da Ajudânciâdc-Ordcns d¡ Viccl'rcsidência da Rcpúbl¡ca.

N" 30 . DESIGNAR

o Major AGR FRANCISCO VIEIRA GARON(IE para î tunção do
Chcfo dâ Aiudânciâ-de-Ordcns da Vicc-Prcsi¡lência da Rcpública.

ANTONIN ADRIANO DA SIIVA

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abasiecimento

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N! 3?9, DE I4 DE SETE}ÍBRO DE 2OO5

O \4I\ISIRO DI. FSTADO DA ACRI( ULIURA, I'I.('LÁ-
RIA E ABASTIICIMENTO. no uso dâs alribuiçòcs quc lhc siio con-
feritlas pelo ¡r1.87, Pârágrâfo íillico do inciso I. da Constituiçño
Federal. tendo enr \,isl¡ o disÞoslo ùo âil. 175. inciso I, do Re-
gulailrento dc Pcssoal dâ CoDp¡rÌhìa Naciotral dc 

^b¡slecine0to 
-

CONAB. no Câpílulo II. Lrciso II. itenì 03 das Nonùas da Or-
gînizaçào rcferentes âo Prcccsso Intcnìo de Apuraçào - CONAB, ù

consi<lcr¡ndo ¡s r¡zòcs constânles do Olicio CA. n'33/2005. dc 02 dc
setenrbro ¿e 2005, åpresent¡das pelo Presidente dr Coûìiss¡o de 

^pu-mdoro, designada pela Po(aria/GM 315. de 08 de junlìo de 2005.
publicadâ ilo DOU de 12 subscqücnte. resolve :

AÍ. l" Proûogar por ilrais i0 (trinta) dias. a cont¡r dc 16 dc
setcùìbro dc 2005, o prazo cstabclccido para aprcscntaçào do rcs-
pcclivo rclâtório prclinrinâr:

AÍ.2" Esl¡ Porllriâ entrô enl Ìigor tr¡ data tle sua pu-
bl¡caçào.

ROBERTO RODRIGUES

\-)
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Nppp - pRoJETo DE EXECUÇAO NACTONAL _ CONTRATO DE SERVIçO

CoNTRATO N"2006/000683

MEMoRANDO DE coNTRATo firmado no dia 16/03/2006, entre o projeto BRA/IIloz4,de agora-em diante referido como
CONTRATANTE e KARLA LoPEs MENDES, de agora em diante referido corno CoNTRATÀDO , residente e domiciliado àBRASÍLIA - DF - Brasil, portador do CpF 516,783.731-68,

CONSIDERANDO que o CONTRATANTE, a pedìdo e com autorização da Agência Nacional de Execução do projero, deseja
contratar os serviços do coNTRATADO dentro do contexto estabelecido para as atividades e nos termos e condições aqui
determinados e coNSIDERANDo que o CONTRATADo se encontra disponível e disposto a desenvolver os serviços junto aoCONTRATANTE nos tennos e condições prescritas,

NESTE ATO, COM ESTE pROpóSITO, as parres aqui citadas concordam que:

r. Dos sERvIÇos

o CONTRATADO obriga-se a executar, no ârnbito Projeto , a pedido de seu Diretor Nacional, os serviços especìficados nos Termos de
Referência ninero 120322 anexos, que são parte integrante deste contrato.

o coNTRATADo desernpenhará suas funções sob a orientação e supervisão de Ana Luiza wenke Motta de Castilho, Chefe da Assessoria de
Comunicação Social/MS.

II. DA DURAÇÃO DO COI.{TRA'TO

o presente contrato passará a vígorar no dia 24/03/2006, e dar-se-á por concluído no dia 2911212006, senr prejuízo das disposições do parágrafo
abaixo-

Este contrato só terá validade quando assinado pelas duas partes, Nenhurna atividade incluída nos Termos de Referência poderá ser iníciada antes
da assinatura, pelas duas partes, do presente contrato.

Nenhuma cláusula deste contrato deve ser interpretada de fon¡a irnplícita ou explícita como expectativa de pr.orrogação, extensão ou l.enovação,
além do prazo previsto no ¡rarágrafo acirna.

III. DA RDMUNERAÇÂO

o CONTRATANTE, ern face da execução dos serviços a serem prestados pelo CONTRATADo especificados nos Termos de Referência anexos,
pagarâ ao CONTRATADO a importância de R$66.000,00 em 4 parcelas de acordo corn o seguinte cronograma de pagamento: l.: R$20.000,00 ou
30.3% pelo(a) Produto l;2": R$16.000,00 ou24.24% pelo(a) Produto 2; 3": R$17.000,00 ou25.76yo pelo(a) rroáuto 3;4.: R$13.000,00 ov,t9.7%o
pelo(a) Produto 4.

Todos os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional e depositados na conta do CONTRATADO, rnediante apresentação dos
produtos previstos nos Tertnos de Referência anexos, sua aprovação pelo Projeto e por Êxpressa solicitação desse último.

O CONTRATADO deverá receber, quando em viagens oficiais previstas nos Termos de Referência anexos e autorizadas pelo Diretor Nacional do
Projeto, passagens e diárias, de acordo corn os valores estabelecidos pelo projeto para esse fim.

O CONTRATADO não estará isento do pagamento de imposto em virtude deste contrato, obrigando-se ao pagamento de irnpostos, encargos, taxas
e outros tributos devidos ern função das importâncias recebidas sob este contrato, conforme Legislação aplicável.

IV. DA DENOMINAÇÃO

O CONTRATADO será considerado como consultor independente. O CONTRATADO não será considerado, sob aspecto algum, membro do
quadro de funcionários da Agência Nacional de Execução do Projeto ou do pNUD.

V. DOS DIREITOS E OBRIGAÇONS NO CONTRATADO

Os direitos e obrigações do CONTRATADO estão estritamente lir¡itados aos termos e condições deste contrato. O CONTRATADO não terá
direito a quaisquer benefìcios, pagamentos, subsídios, cornpensações ou planos de pensão da Agência Nacional de Execução do projeto e pNUD,
exceto aqucles aqui expressamente estabelecidos.

ü
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o CoNTRATADo, no desempenho das atividades previstas no Projeto, deverá isentar o Projeto e o pNUD de demandas, reclamações e processosjudiciais de quaisquer naturezas. Em caso de ocorrência de tais eventos, por atos e omissões áo coNrneraoõ, .""i*"r¿ i"denizar o pNUD e
o Projeto, arcando com os custos e despesas a eles associados.

VI. DA RESCISAO

Qualquer uma das partes poderá, a qualquer momento, rescindir este contrato desde que esta intenção seja manifestada por escrito, com I 0 dias
úteis de antecedência.

se for necesstirio a abreviação do contrato, o cONTRATADo poderá receber pagamento proporcional ao trabalho realizado.Essa compensação
não deverá exceder o montante equivalente aos produtos entregues e certificados pelo nroþto.

caso haja necessidade de exonerar o CONTRATADo por conduta imprópria, a rescisão terá efeito imediato após informação escrita ao
CONTRATADO e nenhuma compensação lhe será devida.

vII' DA coMPENSAÇAo PoR DOENÇA, FERIMENTO ou MORTE DEVIDA Ao sERVIÇo

O presente contrato de serviço não provê cobertura de seguro saúde ou de vida, cabendo, em quaisquer circunstâncias, ao CONTMTADO a
responsabilidade de contratar às suas próprias custas, se assim o desejar, seguro médico e de saúde cobrindo o periodo deste contrato.

VIII. DA DESIGNAÇÃO DO BENEFICI]IRIO

O CONTRATADO q-^^
morador à

como seu (sua) beneficiário(a) para, no caso de sua receber quarsquer montantes a que o CONTRATADO tenha direito nos termos deste
contrato,

IX. DOS DIREITOS AUTORAIS

os direitos autorais ou quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre materiais produzidos no âmbito deste contrato devem reverter
exclusivamente à Agência Nacional de Execução e ao PNUD e sua reprodução total ou parcial requer autorização prévia das mencionadas
instituições.

X. DO SIGILO

o CONTRATADO não revelará a qualquer pessoa, govemo ou outra enticlade externa ao Projeto quaisquer informações particulares ou sigilosas
referentes ao desempenho de sttas funçí)es, cxcetÕ as requeridas parr execuçlcr das talcfas que lhe folem atribuídas ou oxpressarnente consenticias.
Esta provisão perrnanece após o prazo de térrrino deste contrato.

XI. DAS INCOMPATIBILIDADES

o cONTRATADo deverá informar ao Projeto qualquer negócio ou emprego/atividade profissional na qual esteve envolvido antes ou estará
envolvido durante a duração do presente contrato. É vedado ao CONTRATADO o desempenho simultâneo de cargos ou funções em órgãos
públicos, salvo rnediante apresentação de Declaração de Ciência e Não Objeção do órgão de lotação do consultor.

xrr. DA RESOLUçÃO DE CONFLTTOS

Quaisquer conflitos originados da interpretação ou execução do presente contrato, que não possam ser resolvidos amigavelmente entro as partes,
tlcvem ser objeto de arbitragem. O painel de arbitragem deverá ser composto de um representante da Agência de lmplementagão do projeto, da
Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) e de um representante do pNUD.

Data: l6/0312006
Ana Lucia on behalf Lucien Munoz
Representante interino

Por:

daa

2,1iC,3 lare,aData:

Linha 3-GA-0050-BRA -97 -024-1 7 0 | -000

* O presente Contrâto de Seroiço NPPP/IPPP ó assinado pelo Rcpresentatrte Residente cm resposta à solicitação da Agênciâ Executora para assistência administrativa

do Escritôrio Local, conforme permitido pela Seção I, $ (c) da Decisão 92122 do Conselho de Govemância dc Maio de 1992. A presente ação administrativa não --"w,

(,1

nas atividades primárias dcste Escritório Local.
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TERMO DE REFERÊNCIA NO 120322

Contrato por produto - Nacional

TERMO DE REFDRSNCIÄ NO-I2I}1I22

l, tr'unção no Projeto:

Estruturar os serviços de divulgação das informações relacionadas à Saúde pública.

2. Nosso Número

3. Antecedentes

O Projeto, na fase de Assistência Preparatória, tinha por objetivo promover uma ampla reestruturação do Ministério da Saúde defornra a adequá-lo à missão institucional como gestoi nacional doSistema Único de Saú¿e - SUS. A;;;ir de 1999,o projeto
sofreu uma coneção de rumo passando a buscar um objetivo mais restrito qual seja de melhorar a gestào ão rrainistério da Saúdeconcentrando-se na concepção e planejamento da execução de atividades pàra a implementação do"Sisiema Naclonal de
Informação em Saúde - SNIS
Num país de extensões continentais e disparidades regionais/sociais da população, onde o acesso a informação é desigual, é
urgente a criação e reformulação de serviços de disseminação de orientáçõ-es em saúde para os brasilei.or. Ént."tunto]u
reorganização das estruturas não tem se mostrado suficiente para suprir ás carências deìnformação em saúJe para o conjunto dapopulação brasileira.
Exige-se, portanto, a elaboração de novas estruturas que possam amplificar os serviços de diwlgação de informações e
orientações em saúde trará impacto significativo na população. A criação de produtós .o¡1o rnuiing, A" *iàiu regional e não
tradicional, exposições' consolidação de mecanismos e serviçosjá exiitentes, além da avaliação quãtitutiuu aor rÃultados para
qLle toda a área de diwlgação e informação seja incrementada. Èste termo de referência visa essa^ reorganização dos serviços de
informação para alcançar a melhoria de gestão do MS.

4. No do resultado no PRODOC/PNUD

2.4 Gestão de áreas prioritárias do MS aperfeiçoada

5. Objetivos da consultoria

Documentar e estruturar os serviços de informação em Saúde Pública, realizadas pela Assessoria de Comunicação do MS, para
incremcntar o acessir às informações de s¿úde para a po¡tulaçùc.

6. Descrição das atividades

Realizar diagnósticos, planej_amentos, estruturação organizacional de produtos e serviços relacionados à divulgação de
informações sobre Saúde Pública por meio de mídias tradicionais, não tradicionais, exposições virtuais, locais e itinerantes.
-Fazer reuniões com as diversas áreas que lidam com informação para padronizar e reorganizar procedimentos, produtos e
serviços.
-Elaborar um escopo normatizador para a ârea de Comunicação Social do Ministério da Saúde. planejamento de ações de
diwlgação para temas específicos de interesse do Ministério da Saúde.
--Organizar um núcleo de comunicação interna, favorecendo a integração de servidores e colaboradores, além de diwlgar
informações em saride nâra este pírblico específico.

7. Produtos esperados

l.Documento contendo a análise e diagnóstico do setor de comunicação social e mapeamento de veículos informativos
institucionais no âmbito do Ministério da Saúde e proposta de normatização da área de Comunicação Social.
2.Documento contendo a reorganização de gestão para a ërea de Imprensa do Ministério da Saúde e comunicação interna
3.Documento técnico de padronização de fluxos, produtos e serviços para a ârea de imprensa.
4.Documento sobre a estruturação de produtos e serviços para disseminação de informações sobre saúde. Mailings especiais de
mídia tradicional e não tradicional; Mecanismos de controle e análise de repercussão de notícias, elaborados.

L Qualificações profissionais

-Graduação em Comunicação Social;
-Experiência profissional mínima de 05 anos em comunicação.

9. Insumos

Não se implica;

10. Nome do Supervisor

Ana Luiza Wenke Motta de Castilho

{,
\J
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.)
Cargo do Supervisor

Chefe da Assessoria de Comunicação Social/MS

ll. Localidade do Trabalho

Brasília - DF

12. Dat¡ de início

24/03/2006

13. Data de término

29/r2t2006

14. Produtos X Honorários

$ É},ff;ift ffi
Produto I

Produto 2

Produto 3

Produto 4

20.000,00

16.000,00

17.000,00

13.000,00

30,30

24,24

25,76

19,70

22/04/2006

15107/2006

20n0t2006

291t2t2006

232

REMUNERAç.{O

15. Valor total dos serviços

R$66.C00,00

16. Número de parcelas

4

17. Linha 0rçamentária

017.01 - National Professionals

17. Elemento PEP

BRA/971024/t 66.000,00

Os pagamentos serliofeiios após apresentação e aprovaçito dos produtos atestados pela direçito do projeto.

c
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DECLARAçAO

Declaramos para os devidos fins, que a Sra. Karla Mendes Nazarovicz Xaxá,
RG nr. 1.192.064 - SSP/DF, CPF 516.783.731-68, brasileira, casada, é nossa
funcionária desde 03/09/2007 até o momento, exercendo a função de Gerente
de Comunicação Corporativa.

São Paulo,25 de Agosto de 2017

mente,

Nova SB Comunicação Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos

)

.. a,:-

".
-'. 1 z .. .l i..

¡',. ,;,;ir . l't

o

Av. Das Naçöes Unidas, 8501 - L6e. Andar- cj. 161
CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

PABX (11) 3066-s400
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TILA HELDER FRANCUCCIA

1- de ncta

20t06t89
31101t90
16t04t90
21t10t90
16107t92
03/04/95
271O7195

16t01t97
01/03/99
02t05t00
01t09t11

Até o momento
16 anos

S/A

DEPARTAÍUIENTO

Criação

S/C LTDAA Marketi
LaraLew

& Rubicam ComuniYou

NO i,IERCADO

DE

17101t17

01t02t89

28t12t05

01to7t89

01104t99

01t02t90

031o2t97

21t05t90

01/08/95

22110t90

10104t95
19t07t93

EUPRESA CONTRATANTE
ENIO Associados P LTDA

Veritas Prom e Eventos
ENIO Mainardi LTDA

Folha da Manhã
Grottera

LTDA
DPZ - Duailibi

AI Com LTDA
LTDA

Ammirati Puris Lintas LTDA
ia Publicidade LTDA

nova/sb Comuni LTDA
TOTAL DE

2- Form Acadêmica

ì.9

ctr

INSTITU
e Marketior deEscola S

EDUCACIONAL
Bacharel em Com Social

DEPARTAÍIIENTO
Criação

C
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tuts* Je Conttti"lcaçãc Soc'ídl

Reconhccido Peio Deueto
n.'8t.844i7d Ð.O.U. de 27Ð6'1978

APOSTILA

Esccla Supcriar de Proptgatula e ifa;I:etìng

APOSTILA
Apost i la-se o presen'ce <J ip lom.r p¿ìrê dec l¿ìn¿lî
que a <Jat.r connete de suo experJiç.ro e, 10 cle
.lur.ho cje 1991 e n(ìo c<,¡ni<-¡ constou no cìnver''s.).

São Paulo, 10 cje Junh<¡ tJe 1991
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MINISTËRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE E¡IAPREGO E SALÁR¡O

CARTEIRA DE TRABALHO
ul I !'

Loc. W
Est. t .9.J... t

iPÈ
ã..À#
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E
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Doc. No
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Chegada ao Brasil cm
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Polegor Direitoôt
c¡J

{1

o

f)ata
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GOVERNO DO ESTADO ÐE SÄO PAULO
SECRETAR|A DE DESENVOLVTMENTO ECONÔMICO, CtÊNC|A, TECNOLOGTA E TNOVAçÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTAÐO DE SÃO PAULO

JUCESP
Jun¡a Cdnercßl do

Fslådo de Sâo P¿utoFICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAçOES DOS QUADROS .EMPRESA', "oAPITAL,, "ENDEREço", "oBJETo SocIAL" E
"TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA, REFEREM-SE À S¡TUAçÃO DA EMPRESA No MoMENTo DE sUA CoNSTITUIçÃo oU Ao SEU PRIMEIRo
REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODER.A SER CONSULTAOA NO SITE WWW.JUoESPoNLINE.SP.GoV.BR, MEDIANTE
O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIoRES A ESTA DATA DEVEM SER coNsULTADos NA FICHA
DE BREVE RELATO (FBR),

GAPITÂL

R$ 10.000,00 MrL REATS)

OB¡TETOTSOCIAL

AGÊNCAS DE PUBL¡CIDADE

CRIAçÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIç0ES

Documento Gratuito
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EfPRESA

DISSOLVIDA

FAI'IGLIA PUBL¡CID.ADE LTDA.

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA

NIRE MATRIZ DATA DA CONSTTTU|çÃO EMISSÃO

35220394619 28t12t2005 2310812017 15:56:32

INICIO DEATIVIDADE CNPJ rNscRrçAo ESTADUAL

oq1a2005 07.774.49510001-55

ENDEREçO

LOGRADOURO: RUÁ ITAPAIUNA NtlMERo: 1't6s

BAIRRO: JARDIM MORUMBI COMPLEMÊNTO: CASA 22

MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP:05707-001 UF: SP

ATILA HELDER FRANCUCCI' NACIONALIDADE BRASILEIRA, GPF:054.119.238€3, RG/RNE: 69233639, RESIDENTE À RUA tTApAtUNA, 116s,
cAsA 22, MORUMBI, sAo PAULO - sP, cEP 05707-001, NA struAçÃo ÐE sócro E ADMINISTRAD9R, AsstNANDo pELA EMpRESA coM
VALOR DE PART|CIPAçÃO NA SOCTEDADE DE $ 4.500,00

CORRENTEFERNANDO DADENACIONALINOBRE, BRASILEI CPF: 42.0771RA, RG/RNE: 131758-03, 313824, ÀRESIDENTE RUA PAULISTANIA,
APTO VILA PAULOSAO CEPSP21, MADALENA, NA05440-001, DE coMsÓcrosITUAçÃO DEVALOR NA soctPARTICIPAçÃO EDADE

DE $ 1.000,00



FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, NACIONALIDADÊ BRASILEIRA, CPF: 050.199.968-07, RG/RNE: 15468030, RESTDENTE
À RUA cAsslo MARTINS vrLAcA, 100, eAoAEMBU, sAo pAULo - sp, cEp 0124s-000, NA struAçÃo DE sócto E ADMtNtsrRADoR,

PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAçÃO NA SOCIEDADE DE $ 4.5OO,OO

ARQU]VAUENTOS

NUM.DOC: 019.075/06-6 SESSÃO: O7tù2l2o06

REMANESCENTE FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF:050.199.9G8-07,
RG/RNE: 15.468.030 - SP, RESIDENTE A RUA CASSIO MARTINS VILACA, 1OO, PACAEMBU, SAO PAULO . SP, CEP 01249-OOO, NA
SITUAçÃO DEADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDo PELA EMPRESA, coM VALoR DE PARTICIPAçÃo run socleo¡DE DE $
4.500,00.

REMANESCENTE ATILA HELDER FRANCUCCI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 054.119.238-83, RG/RNE: 6.S23.363-9 - Sp,
RESIDENTE À RUA ITAPAIUNA, 1165, CASA 22, MORUMBT, SAO PAULO - Sp, CEp 05707-001, NA StrUAçÃO DE ADMINTSTRADOR
E sÓclo, ASS|NANDo PELA EMPRESA, coM vALoR DE pARTrcrpAçÃo NA soctED,ADE DE g 4.500,00.

ENDEREçO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 201, CONJ. 81 E 82, PINHEIROS, SAO PAULO . SP,
cEP 05426.100.

REMANESCENTE FERNANDO CORRENTE NOBRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF:142.077.758-03, RG/RNE: 19.131.382-4 -
SP, RESIDENTE À RUA PAULISTANIA, 558, APTO 21, VILA MADALENA, SAO PAULO - SP, CEP 05440-001 , NA SITUAçÃO OE
ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSTNANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE pARTtCtpAçÃO NA SOCTEDADE DE g 1 .000,00.

ALTERACAO DE SOCIOSÆITULAR/DIRETORIA:

TNCLUSÃO DE CNPJ 07.77 4.495tOOo1 -55

coNsolrDAçÃo CoNTRATUAL DA MATR|Z.

NUM.DOC:097.Ð75/08.0 SESSÃO:03/05/2006

REMANESCENTE FERNANDO CORRENTË NOBRE, NACIONALIDAOE BRASILEIRA, QPF:142.077.758-03, RG/RNE: 13.131.382-4 -
SP, RESIDENTE À RUA PAULISTANIA, 558, APTO 21 , VILA MADALENA, sAo PAULo . sP, cEP 05440.001, NA sITUAçÃo DE
ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
CPF: 050.199,968.07, RG/RNE: 15.468.030 - SP, RESIDENTE À RUA CASSIO MARTINS VILACA, 1Oo, PACAEMBU, sAo PAULo - SP,
cEP 01249-000, NA slruAçÃo DEADMINISTRADoR E sócto, AssrNANDo PELA EMPRESA, coM vALoR DE pARTlctpAçÃo NA
soctEDADE DE $ 4.499,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ATILA HELDER FRANCUCoI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 054.1't9.239-ss, RG/RNE:
6.923.363.9. SP, RESIÐENTE À RUA ITAPAIUNA, 11ô5, CASA 22, MORUMBI, SAo PAULo - sP, cEP 05707.001, NA sITUAçÃo DE
ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE

ADMITIDO ROBERTA AMARAL FERRAZ ALVIM Dl PACE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 074.132.658-26, RG/RNE: 6.605.857 -

SP, RESIDENTE À RUA JOSE JANNARELLI, 701, 8 ANDAR, MORUMBI, SAo PAULo - sP, cEP 05615.001, NA SITUAçÃo DE
SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAçÃo NA socIEDADE DE $ 2,00.

ALTERAçÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETo socIAL DA SEDE PARA AGÊNcÁs DE PUBLICIDADE.

$ 1.000,00.PART|C|PAçAO NA SOCIEDADE DE

PARTICIPAçÂ,O NA SOCIEDADE DE $ 4.499,00.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:

NUM.DOG:309.496/06{ SESSÃO:23t11t2006

ALTERAçÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA/OBJETO SocIAL DA SEDE PARAAGÊNclAs DE PUBLICIDADE.

NUM.DOC:089.520/07-5 SESSÃO: O4tO5t2oO7

REMANESCENTE FERNANDO CORRENTE NOBRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF 142.077.758-03, RG/RNE: 13.1s1.382-4 -

REDISTRIBUICAO OO CAPITAL DE FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
CPF:050.199.968-07, RESIDENTE À RUA CASSIO MARTINS VILACA, 1OO, PA0AEMBU, sAo PAULo - sP, cEP 01249-oOO, NA
SITUAçAO DE ADMINISTRADOR E SÔCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, coM VALoR DE PARTICIPAçÃo NA SoCIEDADE DE $
4.000,00.

SP, RESIDENTE À RUA PAULISTANIA, 558, APTO 21, VII.A

ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA,

MADAIENA, SAO PAULO - Sp, CEp 05440_001, NA STTUAçÄO DE
COM VALOR DE PARTICIPAçÃO NA SOCIEDADE DE $ 1,OOO,OO.

DOREDISTRIBUICAO ITALCAP DE ATILA FRANCUHELDER NACI ONALIDADEcct, CPF:BRASILEIRA, 054. 1 19.238-83, RESIDENTE
RUAA ,|

1 CASA CEPSP -00105707 NAITAPAIUNA, 65, 22, sAoMORUMBI, PAULO DEs|TUAçAO ADMINISTRADOR E sócro,
PELAASSINANDO coM DEVALOR NA SOCIEDADE EEMPRESA, D $PARTTCIPAçÃO 4.000,00.

ALTERACAO ÐE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:
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ALTERAçÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERTAAMARAL FERRAZALVIM DI PACE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF:
074.132.658-26, RG/RNE: ô.605,857-0. SP, RESIDENTE À RUA JOSE JANNARELLI, 701, 8 ANDAR, VILA PROGREDIOR, SAO
PAULO . SP, CEP 0561&001, NA SITUAçÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE
PART|C|PAçÃO NA SOCTEDADE DE $ 1.000,00.

coNsoLrDAçÃo CoNTRATUAL DA MATRTZ.

NUM.DOC: 216.7721A84 SESSÃO: 08/lÛ7t2008

ARQUIVAMENTO OE A.R.Q., DATADA DE: O4IO7I2OO8. OS SOCIOS DISCUTIRAM E APROVARAM A PARTICIPACAO DA
SOCIEDADE NA CONCORRENCIA DICES,2 N. OOOI/08, PROCESSO DEMAR N 2OO7l0293 POR MEIO DA QUAL O BANCO NOSSA
CAIXA S.A IRA CONTRATAR UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO,
PUBLICIDADÊ E MARKETING, AUTORIZANDO A SOCIEDADE A ACEITAR TODOS OS TERMOS E CONDICOES DO EDITAL DA
CONCORRENCIA DICES.2 N. OOOI/08, PROCESSO DËMAR N 2OO7l0293 E EXECUTAR TODAS AS ACOES RELACIONADAS A
CONCORRENCIA EM QUESTAO, PARA O BOM CUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDICOES ESTABELECIDOS NO EDITAL DA
CONCORRENCIA, FICANDO A SOGIEDADE PLENAMENTE AUTORIZADA A EXECUTAR TODOS OS ATOS E ACOES
RELACIONADAS NA ORDEM DO DIA DA ATA; OS SOCIOS TAMBEM DISCUTIRAM E APROVARAM CONCEDER AUTORIZACAO Ao
SOCIO FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS PARA REPRESENTARA SOCIEDADE INDIVIDUALMENTE,

PESSOALMENTÊ OU POR MEIO DE OUTORGA DE PODERES AO SR. LUIZ FERREIRA DE CASTRO, BRASILEIRO, CASADO,
ECONOM¡STA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG N 1 1.927.408-5 SSPSP, INSCRITO NO CPF/MF SOB O N
088.53S.108.0,I, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUAAPIACAS, N 218, AP. 82, PERDIZES, CEP 05017-020, NA CAPITAL DO
ESTADO DE SAO PAULO EM TODOS OS ATOS DA CONCORRENCIA DICES.2 N. OOOI/08 E ACEITAR TODOS OS TERMOS E

CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA CONCORRENGIA DICES.2 N. OOOI/08 E TODAS AS EXIGENCIAS DO EANCO
RESPONSAVEL PELA REFÊRIDA CONCORRENCIA.

NUM.DOC: 39r.205/08.0 SESSÃO: O1t12l2ol8

ALTERAçÃO DE OUTRAS CLAIJSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRAS: ALTERACAo Do QUADRo SoCIETARIo: MEDIANTE o
EXPRESSO CONSENTIMENTO DE TODOS OS SOCIOS, A SOCIA ROBERTA AMARAL FERRAZALVIM DI PACE, BRASILEIRA,
CASADA, PUBLICITARIA, PORTADORA DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 6.605.857-0, SSP-SP, INSCRITA NO CADASTRO DE
PESSOAS FISICAS DO MINISTERIO DA FAZENDA SOB O CPF/MF N 074.132.658-2ô, RESIDËNTE E DOMICILIADA NA RUA JOSE
JANNARELLI, 701, 8 ANDAR, NO BAIRRO VILA PROGREDIOR, CEP 05615-001, NA CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO, NESTE
ATO. RETIRA-SE DA SOCIEDADE, E, NO ATO DA RETIRADA, CEDE E TRANSFERE, COMO DE FATO CEDIDO E TRANSFERIDO
TEM' AO SOCIO FÊRNANÐO CORRENTE NOBRE, AS 1.000 (MlL) OUOTA DE QUE E DETENTORA, JA INTEGRALIZADAS; NESTE
ATO E POR ESTE INSTRUMENTO, A SOCIA RETIRANTE E O SOCIO QUE RECEBE AS QUOTAS SE DAO PLENA IRREVOGAVEL E
IRRETRATAVEL QUITACAO EM RELACAO A TRANSACAO ORA CONSUMADAALTERACAO NA ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE:
A PARTIR, TAMBEM, DESTA DATA, A SOCIA ROBERTA AMARAL FERRAZ ALVIM DI PACE DEIXA DE EXERCER O PAPEL DE
ADMINISTRADORA DA SOCIEDADE. OS DEMAIS SOCIOS, A SABER, FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS,
ATILA HELDER FRANCUCCI E FERNANDO CORRENTE NOBRE, PERMANECEM NA ADMINISTRACAO DA SOC¡EDADE.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE FERNANDO CORRENTE NOBRE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF:142.077.758-03,
RG/RNE: 131313824. SP, RESIDENTE À RUA PAULISTANIA,558, APTO 21, VILA MADALENA, SAO PAULO. SP, CEP 05440.001,
NA SITUAçÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAçÃO NA SOCIEDADE DE
$ 2.000,00.

REMANESCENTE FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF:050.19g.968-07,
RESIOENTE À RUA CASSIO MARTINS VILACA, 1OO, PACAEMBU, SAO PAULO - SP, CEP 01249-OOO, NA SITUAçÃO DE
ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE pARTrCrpAçÃO NA SOCTEDADE ÐE g 4.000,00

REMANESCENTE ATILA HELDER FRANCUCCI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 054.119.238-83, RESTDENTE À RUA
ITAPAIUNA, 1165, CASA22, MORUMBT, SAO PAULO-SP, CEp05707-001, NASITUAçÃO oEnomlruFTRADOR E SóC|O,
ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAçÃO NA SOCIEDADE DE $ 4.OOO,OO.

RETIRA'SE DASOCIEDADE ROBERTAAMARAL FERRAZALVIM Dl PACE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF:074.1s2.658-26,
RGIRNE: 66058570 . SP, RESIDENTE À RUA JOSE JANNARELLI, 701 , 8 ANDAR, VILA PROGREDIOR, SAO PAULO . SP, CEP 0561 5.
001, NA slruAçÃo DE ADMTNTSTRADoR E sócro, AssrNANDo PELA EMPRESA, coM vALoR DE pARTtctpAçÃo NA
soctEDADE DE $ 1.000,00.

coNsoLlDAçÃo CoNTRATUAL DA MATR|Z.

NUM.DOC:¡t80.193/09-0 SESSÃO: lil1zzoÛS

ENDEREçO DA SEDE ALTERADO PARAAVENIDA DOUTORARNALDO, 2222, AP.84, SUMARE, SAO PAULO. SP , cEP 01255-000.

NUM.DOC: 352,480111-7 SESSÃO: 01t09t2011

DISTRATO SOCIAL. FICAA GUARDA DE LIVROS E DoCUMENToS SOB A RESPONSA8ILIDADE DE: FRANCTSCO pETROS

oLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, cPF 050.199.968-07, RNE 1s468030, COM ENDEREçO À AVENTDA DouToR ARNALDO,2222,
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SUMARE, SAO PAULO - SP, CEP 01255-OOO.

FIM DAS INFORMAçÖES PARA NIRE;95220se4619
DATA DA ÚLTMAATUALTZAçÃO DA BASE DE DADOS:22(08Î2017

j#,ffii:
Fldls cadsrhrl complsb omÍtda pûE ELt JosE DE ALMETDA AssuNc,Áo : 066002n02¿ ooømsnto ærtfiedo por
JUNTA COMERCTAL DO ESTADO DE SÃO pAULO. A Juntr Cômefdat do Erbdo då 8åo påuro, !!l.ntå å
rulsnl¡cldrds dssla.looutìsnb quÊñdo vbt¡¡lEgdo dlfsbmonb no portd w,wJucaspoñ1h6,lp.ærbr lob o númoro dg
6ulBrflcHad! 0û234962, quods-t€tra, 2g d€ agorb dr 20lZ ås l5É0:OZ.
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2310812017 Comprovante de lnscriçåo e de Sltuação Cadastral

Gomprovante de lnscrição e de Situaçäo Gadastral

t REPIJBLIGA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDEA

NOME Ett¡lPREgARl,AL

FAIIIIGLIA LTOA.

DO ESTABELECIMENTO
rátffi

ffi

ATIVIOADÊS
ffi

206-2-

LOGRADOURO
ffi

NUMERO
rtrt*ffi

CEP
ffi

BAlR,RO/DIsTRITO MUNtCTPtO
ffi

1 3107{006

BAD(ADA
DATA DA SITUAçÀO CADASTRAL

01109t2011

EXTINCAO P/ENC

DAIA DA SITUAçAO ESPECIAL

NTTMERO DE TNSCR|çÃO

07.774.495/000r.55
MATR¡Z

coMpRovANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE AEERTURA

28t12t2005

UF
Ë

- \ Gontribuinte,

Gonfira os dados de ldentificação da Pessoa Jurfdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atuallzaçäo cadastral.

Aprovado pela lnstru$o Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia23l08l20l7 às l5:49:08 (data Pâgina:111

' A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributárlos do contribuinte e não
exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócíos e administradores de débitos porventura
existentes.

' Para veriflcar a existência de débitos, efetue "Pesquisa de Situação Flscal" do CNpJ, na página da
Receita Federaldo Brasil, pelo endereço: htto://www.receita.fazenda.oov.br

) A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui."J Atualize zua página

Preparar Pågina
pare ¡.nprÊEsåo

?"50
hþ:/tlmaru.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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CoNTRATO pE PRESTAçÃO DE SERVICoS DE PUBLICIDADE

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado:

(a) NOV¡úSB COMUNTCAçÃO LTDA., inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do

Ministério da Fazenda sob na 57.118.929/0001-37, com sede na cidade e Estado de São

paulo, na Avenida das Naçöes Unidas ne 8501 - 16e andar, conjunto 1 61 , Bairro Pinheiros,

CEp 05425-070, neste ato representada por seus Representantes Legais, ANTONIO

CALIL CURI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de ldentidade R.G. n.q

10.266.537 - SSp/sR inscrito no 0PF/MF sob o n.e 012.465,506-87, e JOÃO ROBERTO

VIEIRA DA COSTA, brasileiro, administrador de empresas, solteiro, portador da Carteira

de ldentidade R.G. ne. 19.548.223 SSP-SP, inscrito no C.P.F./M.F, sob o ne. 046'611'328-

bB, residente e domiciliado na Avenida das Nações Unidas ns 8.501 - Sala 161, na cidade

e Capital do Estado de São Paulo CEP 05425-070, doravante denominada simplesmente

"NovaS/B,'e/ou "CONTRATANTE", e de outro;

(b) RETDUSUNUS 22 PROPAGANDA LTDA - EPP, estabelecida na Rua Cardeal cagliori,

n.e 70, Vila lda, CEP 05454-030, Capital do Estado de Säo Paulo, inscrita no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob ne 11.023.131/0001-00, por

seu sócio ATILA HELDER FRANCUCCI, brasileiro, casado, publicitário, portador da

Carteira de ldentidade RG n.e 6,923,363-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.q

054.119.238-83, doravante denominada simplesmente "REIDUSUNUS 22

PROPAGANDA LTDA." e/ou CONTRATADA';

(Cada qualindividualmente denominada "Parte" e, em conjunto, "P3¡]e9");

As Partes resolvem celebrar o presente Contrato de Prestaçäo de Serviços ("CodE!q"), que será

regido pelas cláusulas e condições seguintes:

1.1

Cláusula Primeira - Obieto

A CONTRATADA, por força deste instrumento, sem nenhum tipo de exclusividade

e/ou vinculaçäo de natureza empregatícia, se obriga a prestar à CONTRATANTE serviços

profissionais de publicidade, tais como criação de campanhas publicitárias, slogans

comerciais, jingles, filmes publicitários e demais trabalhos inerentes a estes itens,

Desenvolvimento de projetos e campanhas publicitárias de interesse público,

acompanhamento e interpretação de pesquisas.

1.2. No cumprimento do Presente Contrato e exercício dos respectivos serviços, a

CONTRATADA atuará da maneira que atender aos interesses da
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1.3

2,1.

2.2.

2.3

2.4

CoNTRATANTE, utilizando dos recursos técnicos que se encontrem ao seu alcance,

sempre com total e absoluta independência,

A avença ora formalizada abrange tão somente a prestação dos serviços mencionados na

cláusula primeira deste Contrato, sendo que qualquer outra medida subsequente, ainda

que com eles conelata, ficará sujeita à celebraçäo de um novo ajuste e/ou repactuação

do presente.

Cláusula Segunda' Remuneração

Pelos serviços ora ajustados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a título de

honorários a importância mensalfixa conespondente de -R$ 65.000,00 (sessenta e cinco

mil reais) contra a apresentação da nota fiscal de prestação de serviços.

2.1.1. O valor de que trata esta cláusula, será reajustado anualmente aplicando'se o

índice Geral de Preços do Mercado (|GP-M), sendo certo que o primeiro reajuste

ocorrerá em 1q de fevereiro de 2018, e os demais oconerão na mesma data nos

anos subsequentes.

No concernente aos valores mensais que lhe forem pagos por força deste ajuste, a

CONTRATANTE efetuará a retenção e recolhimento dos impostos e contribuições

conforme a legislação fiscal vigente.

O pagamento dos valores de que trata cláusula 2.1, deverâse realizar em conta bancária

indicada pela CONTRATADA, desde que a mesma esteja em seu nome, sempre no último

dia útil do mês dos serviços prestados e que a Nota Fiscal correspondente, seja entregue

nos escritórios da CONTRATANTE com antecedência mínima de 5 (cinco)dias úteis aos

respectivos vencimentos.

2.3,1. Observadas as condições descritas nesta cláusula2.3,o näo pagamento na data

aprazada sujeitará a CONTRATANTE à incidência de correção monetária "pro

rata tempore" com base na variaçäo diária da "TRD - Taxa Referencial Diária",

como também de juros moratórios àrazäo de 1% (um por cento) ao mês e multa

de 1o/o (um por cento) sobre a quantia total em débito até o efetivo pagamento do

débito acrescido dos valores conespondentes à mora, conforme aqui estipulado.

Além da remuneração mensal mencionada nessa cláusula2a, a CONTRATADA receberá

ainda remuneração variável correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento)sobre

o lucro líquido anual final, apurado após a dedução de todos os custos e impostos,

inclusive o lmposto de Renda, contribuição social e demais provisões constantes no

balanç0, bem como as distribuições mensars ividendos pagos aos sócios.
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3,1

4.1

5.1.

6.1.

Eventuais distribuiçöes adicionais e especiais de dividendos, não serão dedutíveis desta

base de cálculo.

2.4.1. Este pagamento referente à remuneração anual variável será efetuado em 2

parcelas mensais iguais e sucessivas, sendo a primeira no dia 28 de fevereiro do

ano subsequente ao encenamento do balanço'

Cláusula Terceira - Prazo

O presente Contrato é celebrado por prazo indeterminado, apartir de 1510112017,

facultando-se as Partes, sem nenhum ônus, o direito de rescindi'lo a qualquer tempo,

mediante a simples remessa de comunicação escrita manifestando tal intençäo à parte

contrária, com antecedência de 30 (trinta) dias.

Cláusula Quarta - Direitos Autorais

A CONTRATADA cede e transfere para a CONTRATANTE, por força do presente

Contrato, todos eventuais direitos autorais sobre criaçöes, publicaçöes, matérias e

serviços que venha a executar durante a vigência do presente contrato, näo podendo

reclamar os mesmos em nenhuma hipótese, sob pena inclusive se ter que ressarcir

quaisquer perdas e danos que a CONTRATANTE, venha a sofrer.

Cláusula Ouinta - lnexistência de Vinculo Trabalhista

0 presente Contrato tem caráter eminentemente civil, não ensejando, portanto, qualquer

reconhecimento de vínculo de trabalho entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, nem

entre os empregados, sócios, diretores, prepostos e terceiros contratados pela

CONTRATADA e pela CONTRATANTE.

Cláusula Sexta - Obrigação de Gonfidencialidade

A CONTRATADA se obriga a não prestar nenhuma informação a terceiros estranhos às

partes contratantes, sobre a natureza e/ou andamento dos serviços ora pactuados.
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7.1. As Partes reiteram o seu conhecimento quanto à legislação que regulamenta a prática de

atos lesivos à Administraçäo Pública, no Brasil, notadamente da Lei nq 8.429/1992 e da

Lei nq 12.846/2013, do Código Penal e do Código de Ética da CONTRATANTE, reiterando

a obrigação de não cometimento de atos ou condutas vedadas por Lei.

7.2 As Partes declaram e garantem mutuamente que não fizeram e não farã0, em conexão,

Ou em relaçä0, Com as tranSações Comerciais desCritas neste contrato, pagamentOs,

transferências, promessas ou ofertas indevidas de qualquer coisa de valor, direta ou

indiretamente: (i) a qualquer agente público, assim entendido como aqueles que exerçam

funçä0, cargo ou emprego em quaisquer poderes constituídos, em quaisquer entes

federativos; (ii) a qualquer partido politico; ou (iii) a qualquer intermediário de agente

público ou partido político.

7.2.1. Quaisquer pagamentos ou repasses de valores pela CONTRATANTE somente

poderão ser realizados mediante apresentaçäo de nota fiscal (ou documento

válido) ou detalhamento de despesas, com a correta indicação da destinaçäo

desses valores, estando, ainda, vinculados à execuçäo do objeto contratado.

7.2.2. Nenhum pagamento ou transferência de valor com recursos desse Contrato

deverá ser feita com o propósito ou efeito de propina, vantagem ou benefício, ou

qualquer outra forma ilegal para se obter oportunidades comerciais, bem como

para a lavagem de capitais ou quaisquer outros propósitos vedados em Lei.

7.3 As Partes declaram e garantem, mutuamente, que não possuem em seus quadros, sócio,

administrador, empregado (ainda que temporário) que esteja exercendo ou tenha

exercido, nos últimos 6 (seis) meses, cargo ou emprego no Poder Público.

7,3,1. As Partes declaram e garantem, mutuamente, que, na hipótese de existir em seus

quadros quem tenha exercido cargo ou emprego no Poder Público, não está

configurada nenhuma hipótese de conflito de interesses prevista no art. 6q da Lei

ne 12.813/2013.

7.3.2. Qualquer alteração no conteúdo das declarações prestadas nessa cláusula

deverá ser imediatamente comunicado à CONTRATANTE, que deverá avaliar a

oconência de conflito de interesses vedado em Lei e adotar as medidas cabíveis

na forma da Lei e deste Contrato.

7.4. A CONTRATADA acorda que a CONTRATANTE poderá, em caso de instauraçäo de

procedimento investigatório ou sancionatório, no âmbito administrativo ou judicial, relativo

ao presente Contrato, às suas expensas, auditar os livros e documentos da
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7.5

7.6.

CONTRATADA relacionados com as atividades realizadas em nome ou em conexão com

a CONTRATANTE, incluindo todos os encargos, serviços e pagamentos (em espécie ou

em dinheiro) realizados pela CONTRATADA para ou em nome da CONTRATANTE, em

virtude da prestação dos serviços objetos deste Contrato'

A CONTRATADA acorda que, tendo conhecimento ou a possibilidade de conhecer de (i)

qualquer ato lesivo à Administração Pública, (ii) qualquer ato vedado pelas cláusulas 7.2

e 7.3, e suas subcláusulas, ou (iii) qualquer evento que possa fazer imprecisas ou

incorretas as declaraçöes, certificações e garantias contidas neste Contrato, e seus

Anexos, ou feitas em qualquer tempo durante o prazo deste Contrato, informará ao Comitê

de Ética da CONTRATANTE, por escrito e imediatamente, sobre o fato ou suspeita

conforme o seu completo conhecimento do fato.

No caso cometimento de atos ou condutadas vedados por esta Cláusula Sétima ou de

violaçäo de qualquer das afirmações, garantias ou compromissos assumidos nesta

Cláusula, a CONTRATANTE pode, a seu exclusivo critério, rescindir imediatamente este

Contrato, sem prejuízo das demais cominações legais ou contratuais, não sendo devida

qualquer indenização a outra Parte por danos, preiuízos ou lucros cessantes deconentes

da rescisäo antecipada.

7.6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de suspender imediatamente os

pagamentos devidos à CONTRATADA na hipótese de suspeita de conduta ilícita,

hipótese na qual deverá notificar imediatamente à CONTRATADA, ficando

suspenso o pagamento até ulterior comprovação em contrário'

7.6.2. Quaisquer pedidos de pagamento pela CONTRATADA, relacionados a serviç0,

atividade, fornecimento ou operação em que tal violação ocorreu, incluindo

aqueles anteriormente desempenhados, serão automaticamente rescindidos e

cancelados, sem prejuízo de outras cominaçöes legais e contratuais;

7,6.3. Sem prejuízo do reembolso referido na cláusula acima e da aplicaçäo de outras

sanções legais ou contratuais, e, ainda, das medidas disciplinares previstas no

Código de Ética da CONTRATANTE, a CONTRATADA indenizará a

CONTRATANTE, inclusive por perdas e danos, por qualquer açã0, administrativa

ou judicial, que a CONTRATANTE venha a sofrer em deconência ou vinculada

ao cometimento pela CONTRATADA dos atos e condutas bem como das

inf rações aqui mencionadas,
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7.6.4. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reportar às autoridades públicas

competentes informaçäo relativa à prática de atos ou condutas lesivas à

Administraçäo Pública ou demais clientes da CONTRATANTE.

7.7 Sem prejuízo de outras disposiçoes atinentes ao tema anticonupção dispostos no

presente Contrato, a CQNTRATADA se compromete e garante à CQNTRATANTE que:

t. cumprirá plenamente, assim como zelará,para quetodos os seus profissionais, prepostos e

subcontratados também cumpram a Lei n. 12.846113 e legislação conelata;

2.não praticará, nem se omitirá de praticar, qualquer ação ou omissäo que induza a contratante a

descumprir a Lei n. 12.846113 e legislação correlata;

3. adota, e continuará adotando durante a vigência do presente Contrato, políticas e

procedimentos visando assegurar o cumprimento da Lei n. 12,846/13 e legislação correlala,

divulgando e disponibilizando essas políticas e procedimentos à CONTRATANTE sempre que lhe

for solicitado;

4. informará expressamente aos seus profissionais, prepostos, prestadores de serviço e

subcontratados que não seräo aceitos ou perdoados pagamentos de propinas (inclusive

pagamentOS pOr faCilitaçãO), em eSpéCie Ou na forma de "preSenteS", "agradecimentos", 'TaVOreS",

etc., em nome da contratante, e na eventual concretização de tais circunstâncias reportará pronta

e imediatamente à contratante;

5.não realiza tampouco realizou serviços para terceiros que estejam, ou tenham estado, assim

como a própria CONTRATADA, envolvidos em investigaçä0, inquérito ou processo de execuçã0,

movidos por qualquer Órgão Governamental, Administrativo ou Regulatório no que tange a

qualquer crime ou alegaçäo de crime nos termos da Lei n. 12.846113, não estando a mencionada

investigaçã0, inquérito ou processo, pendentes ou iminentes, além de não existirem circunstâncias

que provavelmente ensejariam essas investigaçöes, inquéritos ou processos.

7.8. A CONTRATADA reconhece que possui pleno conhecimento das regras de Compliance

mantidas pela CONTRATANTE e a elas se sujeita incondicionalmente.

8.1

Cláusula Oitava - Condições Gerais

Fica expressamente vedada a ambas as partes a cessäo e/ou transferência - total ou

parcial - a terceiros, dos direitos e obrigaçoes derivados do presente Contrato.

8.1. Qualque r omissão ou tolerância das partes quanto ao fiel das prerrogativas

decorrentes do presente Contrato, não constituirá úncia, não afetando o
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8.2. A eventual tolerância de qualquer das Partes, em relação ao descumprimento pela outra

de qualquer obrigação oriunda deste Contrato, não caracterizará renúncia, aceitaçäo

tácita ou novação do direito conespondente, podendo ser exercido o direito a qualquer

tempo, A renúncia e novação serão sempre feitas por escrito.

8,3. Se qualquer disposiçäo do presente Contrato for declarada ou considerada ilegal,

inexequível ou nula, ambas as Partes estarão liberadas de cumprir as obrigações

previstas na referida disposiçã0, porém esse fato não preiudicará o cumprimento das

demais cláusulas constantes deste Contrato, as quais permanecem válidas e obrigam

expressamente as partes. Na ocorrência do previsto acima, as partes, de comum acordo,

deverão alterar este Contrato, modificando a disposição ilegal, inexequível ou nula, na

medida necessária para torná-la legal e exequível, ao mesmo tempo preservando seu

objetivo, ou se isso näo for possível, substituindo-a por outra disposição que seia legal e

exequível e que atinja a mesma finalidade.

g,4, Eventuais alteraçöes do presente Contrato somente terão validade se promovidas de

comum acordo entre as Partes por meio de instrumento escrito. 0 presente Contrato

constitui o acordo integral entre as Partes, rescindindo expressamente quaisquer

entendimentos orais ou escritos anteriores, inclusive, contratos, aditivos,

conespondências ou quaisquer outros anteriormente firmados. Havendo divergência entre

as disposiçoes contidas neste Contrato e nos Anexos, prevalecerão as disposições

fixadas neste Contrato.

Cláusula Nona' Foro

9.1 As Partes elegem a Mediação como meio prévio e obrigatório de soluçäo para as controvérsias

oriundas e/ou relacionadas à presente relação contatual, inclusive as relativas à interpretaçä0,

validade, eficácia, execução e a qualquer forma de extinçã0, e concordam expressamente que

o procedimento será administrado, única e exclusivamente, pela M3 Mediaçäo e Conciliaçäo

- Centro Especializado na Solução Alternativa de Conflitos, com sede na Rua Líbero Badaró,

ne 92, sala 44 - Sao Paulo - Capital, CEP 01008-902, de acordo com as disposiçoes do seu

Regulamento de Normas Éticas e Procedimentos, bem como o quanto disposto na Lei.

13.105/15 (Código de Processo Civil)Lei 13.140 (Leide Mediação)'

g.2 Caso as partes não cheguem a um acordo por meio do procedimento de Mediaçã0, as partes

elegem o Foro da Comarca de Säo Paulo com expressa renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja ou e torne, para solucionar o conflito.
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Com o objetivo de demonstrar o comprometimento entre as partes e como prova de assim haverem

contratado, o presente instrumento particular contém 2 (duas) vias de igual teor, assinadas pelas

partes contratantes e 2 (duas) testemunhas.

Paulo, 15 de janeiro de2017

NOVA S/B LTDA.

ROBERTO VIEIRA DA COSTA / ANTONIO CALIL CURI

Representantes Legais

LTDA. EPP

CONTRATADA

ATILA HELDER FRANCUCCI

Representante Legal

Testemunhas:
)

1

Nome:

CPF/MF:

Nome:

CPF/MF:
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novF'lsb

DECLARAçÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Át¡la Helder Francucci,

RG nr. 6.923.363 SSP/SP, CPF 054.119.238-83, brasileiro, casado, é
prestador de serviços atuando como Vice-Presidente Nacional de Criação desde

1710112017 até o momento.

São Paulo,25 de Agosto de 2017.

ciosamente,

Nova SB Comunicação Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos
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CAIO GRAFIETTI

1- Tem de nencre
ATE

02102198
Até o momento

14104100

10108104
15101108

Até o momento
23 anos

DE
03110t94
03104t95
12108198
02105100
09/08/04
09105117

ETUIPRESA CONTRATANTE
Luart Studio Arte e Criação S/C LTDA
Estab. Bras. De Educacão S/C LTDA

ADD Comunicações LTDA
Grey Brasil LTDA
TBWA\BRASIL

nova/sb Comunicacão LTDA
TEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA NO MERCADO

DEPARTAIIIENTO

Criação

2- Form Acadêmica

€'

INSTITUICAO

Faculdade Anhembi Morumbi

N|VEL EDUCACIONAL
Bacharel em Comunicação Social - Habilitação em

Publicidade e Propaoanda

DEPARTAMENTO

Criação

N
Q
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CoNTRATO DE PRESTAçAO Or SERVTçoS

CONTRATANTE: NOVA/SB COMUNICAçÃO LTDA, com sede em Säo Paulo, no Estado de São

Paulo, na Avenida das Naçöes Unidas ne 8.501 - 16e Andar - Conjunto 161 ,CEP 05425-070, inscrita

no CNpJ/MF sob o ne 57.1 i 8.929/0001 -37, nesle ato, representada nos termos de seu contrato social,

por seus representantes legais, ANTONIO CALIL CURI, brasileiro, casado, economista, portador da

béOuta de ldentidade n" 10.266.537/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 0 no 012.465.506-87, residente

e domiciliado na Capital do Estado de Säo Paulo, com escritório na Avenida das Naçöes Unidas,

8501, 16" andar, sala 161, São Paulo, SP, CEP 05425-070; e JoÃO ROBERTO VIEIRA DA COSTA'

brasiíeiro, administrador de empresas, solteiro, portador da Carteira de ldentidade R.G. nq. 13'548.223

SSp-Sp, inscrito no C.P.F./M.F, sob o ne. 046.611,328-58, residente e domiciliado na Avenida das

Naçöes Ûnidas nq 8.501 - Sala 161, na cidade e Capital do Estado de Säo Paulo CEP 05425-070'

am'bos atuando na qualidade de, e a seguir denominada CoNTHATAI\ITE;

CONTRATADA: CAIO GRAF¡ETTI ARTE E PROPAGAÌ\¡DA.ME", COM SEdE NA AV. ANgéI|CA, Nq 854,

Apto.61, Cep:01228-000, Santa Cecília, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nq

Oö.Sgg.Ogl¡0001-29, neste ato, representado, por seu represenlante legal, Caio Grafietti, brasileiro,

casado,Bacharel em Comunicação Social e empresário,portador da Carteira de ldentidade RG.ne

1.898.5063, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nq 885.935.259-20, residente e

domiciliado na Rua Baronesa de ltú, 474, Apto. 52, Santa Cecília, Cep: 01231-000, SP/SP, nesta

Capital do Estado de São Paulo, e a seguir denominada CONTRATADA"

Pelo presente instrumento particular, as partes acima nomeadas e qualificadas, por seus

representantes ao final assinados, têm entre sijusto e acertado um Contrato de Prestação de Serviços

de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - OBJETO DO CONTRATO.

1.,¡ O presente contrato, tem por objeto a prestação de serviços especializados, realizados pela

CONTRATADA.

cLÁusuLA il - DEScRtçÃo Dos sERVIços.

2.1 Prestação de serviços especializados de arte finalista em propaganda e publicidade,

cLÁusuLA ilr - oBRIGAçoES DAS PARTES CoNTRATANTHS,

3.1 OBRTGAçOES DA CONTRATADA:

a) Executar a prestação de serviços, objeto deste contrato, realizado pela CONTRATANTE"
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4.2 A CONTRATANTE ou CONTRATADA, a parlir do momento que não tiver inleresse em continuar

com a prestação dos serviços mencionados neste CONTRATO, Boderá rescindir com aviso

prévio de 30 (Trinta dias), de forma escrita ou por ennail'

9.2 OBRIGAçOES DA CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato;

b) Fornecer em tempo hábil, informaçöes necessárias à execução do serviço contratado;

cLÁUSULA IV. VIGÊNCIA CONTRATUAL e RESCISAO DE COT\¡TRATO

4.1 O presente contrato estará vigente por tempo indeterminado, a partir 09 de Maio de 2017"

cLÁusuLA v - REMUNERAçAO.

o 5.1 - Como remuneração aos serviços descritos na clausula (ll), a

CoNTRATANTE pagará o valor fixo mensal de R$ 20.429,01 (Vinte mil e

quatroscentos e vinte e nove reais e um centavos), para a COÌ{TRATAI}A,

referente aos serviços prestados no final de cada mês.

5.2 - A Contratante, durante a vigência desse contrato, pagará à Contratada no

mês de Dezembro um adicional de 13e no mesmo valor da remuneração fixa

mensal. Más se rescindido o Contrato antes do mês de Dezembro, este adicional

será proporcional ao número de meses que a Contratada prestar o serviç0.

a

CLÁUSULA VI - FATURAMENTO E PAGAMENTO.

6.1 A CoNTRATANTE pagará à CoNTRATADA mediante Notas Fiscais/Faturas, cujo vencimento

ocorrerá 10 (dez) dias após a emissão respectiva, desde que sejam apresentadas em até 5

(cinco) dias antes de seu vencimento.

6.1.1 Caso as Notas Fiscais/Faturas não sejam apresentadas pela CONTRATADA em até 5

(cinco) dias antes de seu vencimento, o pagarnento deverá ser realizado pela

CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da

respectiva Nota Fiscal/ Fatura.

CLÁUSULA VII - SIGILO.

7.1 A CONTRATADA, seus empregados, prepostos, representantes e associados a qualquer título

obrigam-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, processos,

pormenores, informações e/ou documentos, relacionados com o objeto do presente contrato,

bem como sobre quaisquer outras informaçoes da CONTRATANTE de que venham a ter

conhecimento ou acesso, ou que lhes venha a ser confiado deste contrato, sendo
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eles de interesse da C0NTRATANTE ou de terceiros, não podendo, sob qualquer pretexto

divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, sob pena de incorrer

em perdas e danos, sendo que o pagamento de qualquer indenização não desobriga a

CONTRATADA' seus empregados, prepostos e representantes a qualquer título de

continuarem cumprindo os deveres de confidencialidade, de lealdade e de boa{é.

CLÁUSULA VIII- CASO FORTUITO OU FORçA MA|oR"

8.1 As partes näo responderão pelo eventual descumprimento de suas obrigações contratuais, se

este resultar de caso forluito ou força maior, nos termos do art. 393 do CÓdigo Civil Brasileiro.

8.2 Paraos fins acima previstos, CONTRATADA e C0NTRATAN¡TE obrigam-se a:

a) Comunicar o fato à(ao) outra(o), por escrito, no prazo de 10 (dez) dias da ocorrência ou de

seu início, fornecendo-lhe detalhes sobre o evento;

b) Comprovar, perante a(o) outra(o), que o fato alegado realmente contribuiu para o

descumprimento da obrigaçä0.

CLÁUSULA IX. CESSAO.

9.1 A CONTRATADA näo poderá cedertotalou parcialmente o presente contrato, a qualquertítulo,

nem tampouco substabelecer ao mandato outorgado, sem prévia e expressa anuência da

CONTRATANTE.

CLÁUSULA X . VíNCULO EMPREGATíCþ.

10.1 As partes expressamente declaram que o presente contrato de prestaçäo de serviços não cria

entre elas, nem entre os empregados da CONTRATADA ou terceiros por ele contratados,

qualquer tipo de vínculo empregatício, estando a COII|TRATANTE eximida de qualquer

responsabilidade relativa a esse tipo de vínculo.

10.2 Todos os funcionários indispensáveis à realizaçäo dos serviços objeto do presente contralo,

seräo fornecidos às expensas e sob total responsabilidade da C0NTRATADA, o qual, na

qualidade de único empregador, responderá por todas as obrigaçöes decorrentes das leis

sociais e inerentes ao pessoal a seu cargo, tais como salários, avisos prévios, licenças, horas

extras, férias, seguros por acidentes do trabalho, indenizações, contribuições para o INSS,

FGTS, contribuição sindical, incluídas, mas näo se limitando a questões trabalhistas, cíveis,

fiscais e penais.

10.3 Nos casos em que, por solidariedade legal ou tolerância, a O0IIITRATANTE pagar qualquer

débito pela CONTRATADA, de qualquer origem, inclusive trabalhista e previdenciária, devido
por ambos e resultante da prestaçäo dos serviços descritos na cláusula primeira acima, terá a
primeira direito de regresso contra a CONTRATADA, por aquelas quantias pagas, devidamente

corrigidas.
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cLÁusuLA xr - DrssoLUçAo.

11.1 RESCISAO: Caberá a rescisão deste contrato sem nenhum motivo e, a qualquer momento, a

critério da CONTRATANTE. lndependentemente de interpelaçäo judicial, extrajudicial, ou

quando a CONTRATADA;

a) Não der acompanhamento necessário à prestação do serviço objeto deste contralo;

b) Näo cumprir os prazos acordados e legais do contrato;

c) Não cumprir quaisquer outras obrigaçoes contratuais;

d) Falir, requerer recuperaçäo judicial, ingressar em processo de liquidaçä0, ou, por qualquer

outra forma, tiver caracterizadaa sua insolvência;

cLÁusuLA xil - coNDlçoES GERAIS.

12.1 Qualquer alteraçäo deste contrato somente produzirá efeitos se realizada por escrito, através

de documento assinado por ambas as partes e por quem tenha poderes para fazê-lo,

12.2 A omissäo no exercício de qualquer direito ou a forma de exercê'lo em determinada

oportunidade não estabelecerá obrigação para a OONTRATA¡\¡TË de, posteriormente, agir da

mesma maneira e nem poderá ser alegada pela C0NTRAT,ADA como precedente ou novaçã0.

CLÁUSULA XIII- FORO.

13.1 As Partes elegem a Mediação como meio prévio e obrigatório de solução para as

controvérsias oriundas e/ou relacionadas à presente relação contatual, inclusive as

relativas à interpretação, validade, eficácia, execução e a qualquer forma de extinção, e

concordam expressamente que o procedimento será administrado, única e
exclusivamente, pela M3 Mediação e Conciliação - Centro Especializado na Solução

Alternativa de Conflitos, com sede na Rua Líbero BadarÓ, no 92, sala 44 * São Paulo -
Capital, CEP 01008-902, de acordo com as disposições do seu Rogulamonto de Normas

Éticas e Procedimentos, bem como o quanto disposto na Lei. 13.105115 (Código de

Processo Civil) Lei 13.140 (Lei de Mediação).

13.2 Caso as partes não cheguem a um acordo por meio do procedimento de Mediação,
as partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo com expressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou e torne, para solucionar o conflito.
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E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias

de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos de direito, juntamente com as testemunhas

abaixo.

São Paulo, 09 de Maio de2017

CAIO GRAFIETTIARTE
Contratada

Caio Grafietti
Representante

Antonio Calil Curi/ Vieira da Costa
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DECLARAçAO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Caio Grafietti,
RG nr. 18.985.063 - SSP/SP, CPF 885.935.259-20, brasileiro, casado, é
prestador de serviços, como Diretor de Arte, desde 0910512017 atê o momento.

São Paulo,25 de Agosto de 2017

Atenciosamente,

\$"*
Nova SB Comunicação Ltda

Edna Mendonça
Recursos Humanos

K)

Av. Das Nações Unidas, 8501 - L6e. Andar - cj. L61
CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

PABX (1L) 3066-s400

271



ANDRE LUIS TAVARES PESSOA

1- Tem de

ATE
31t10t99
25102102
08/05/06
18t02t16
01l12lo7
01t11t12
14102117

05t04t17
Até o momento

14 anos

DE
01to4t98
02110100
24l03t03
11103t15
01/08/06
05t01t12
02101113
01/09/16
oglo't17

E¡IPRESA CONTRATANTE
ldeia 3 Comunicação e Expansão de Neqócios LTDA

DMg DDB Publicidade LTDA
Eusenio Publicidade LTDA

OgilW & Mather Brasil Comunicacão LTDA
Fischer America Comunicacão Total S/A

nova/sb ComunicaQão LTDA
CSZ Comunicacão LTDA
Lua Propaganda LTDA

nova/sb Comunicacão LTDA
TEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA NO IIERCADO

DEPARTAIUENTO

Criação

¡\9
{
¡\9

2- Form Acadêmica
INSTITUICAO

Universidade Católica do Salvador

N|VEL EDUCACIONAL
Bacharel em Comunicação Social - Habilitação em

Publicidade e Prooaoanda

DEPARTAMENTO

Criação

C



t, L7,

hÐr
-tJ
-¡Cî
{-)F1t
þÞ
iE¡

Etr
€Oge{
{'ll

e
ca
F}
E)'.(-,
-ttFIgÐ

E)

u
Ð(-,
€,to
E¡J
E)It

È
G'

U
TRcr
t3
flD

+rD Þ
J _¿

HÞ

NBa
= = 

É,eFr. = =. 
\¡r'

ã ãF,rE* ã'
'lË'!ãF:lIÚRI]uËË'UelL+

Ë- 3.Ëg
=q Ë'- ::5 {_r4

¡êl E Þqåf-a =, Þ. Þca g: - H
--> t¡¡ FiEJ aã trt dqcc) cl ÉË
;€ =:ä:
Èfi1 ËãÉ3

ctra.SlH

ËË38{ll} sl. ãIP EEiå
Èfi1 åãE
E) .-r s-
cÐ ËB6rYa

v

ce õ'st-¡
Ð¿ct
lãr{rl

ìtgl

ûEq,
Fl :t
- J

ctl o

-&-oer 3*ct oD g)

= 99.
-Jã
-(DH J¡¡

= ol'I
-r <:/Ft $t-p 

= 
ãduFl clr u, *g' ã õÐ.

é Yln
lß 'Er H1

= 
t¡ os

-¡ ttf : A)tç, acl s o-

- 
4 0ro

è F ãi
t 

-w¡Êl tf L) ß)

-VJ-<;.-r 
ftt cL n¡

-7);"-r 
t-¡ 

=-tÞ i=ça trl "õq-r ã 
=l 

e.col Gr <+
Êl ote.. gI fisrftt Ut aiÈÍ ã .rr õõ
v 

= 
(Daz É qg
VJ

:-. q¡¡ S, :{
Fril'l|.
-r =,oE¡l .'^Ë. sqt-r f{o

Ë.d
1\)¡L.t'(Ð i.1 |

G' (¡,,.9L

¡v
Itrl
I
ã
J"

I

-l

a
arr

,Êr
=ftl
fE
cltrtap
ìFct
lrrÐ
Ç1t

Þ
CTta
t¡¡
tlñr
FIët
Þr

f9
fã¡
ççÌ
t¡r
rt¡
7:t
fi¡It7tër
ìFI
ctÐ
Ira

(-¡
t
FItlr
l=r
Eh
!E¡te

',ltli¡1
!9,ta

r¿.
r-1

BI

-J'¿¿
rtt
ErCF
F¡
F

(Cì

a
F.
llI
eú
CI

ÌR
¡o
CIa
Cf.
C'.1

C'

C¡{
all

lr¡
GT

t¡.
f!à

rÊ¡\Ê)ìCl

0
f)F
v,
Ê
z

oO
6¡¡r
O,t¡ã

\
È

N

E,
!t\
o
3,o
CLo

\

I

lK
f"
\o
!ø

N ttl¡
\\ ()ù'>¡F\F{
ù"8
['t 3Ð$l ä3,t r ll
'ê

It

9
F

a
(D
(¡
o
or:.o

(

(.

Av,

CA il
IO FA

5-9855

L
d N
LEIROS 2

,îF

3ü17

org comconfe edo guilì ålor¡9 d té
(epro9 áficå n oadå n6stal å3 ual
A TI cUT tlÊ aoAÇ presênlAutantico

^
co

¿\.l, l¡Ë8ç

SåÒ FåuIÓ,
¡m o $elrr

Válido



tt L'ö

iJ

af

t;1. '

.::È?j

íut

il)

I

I

I
i

l

;1
cì
d.r

I
t
i
i

ì

i
I
I

I

''i

r$
t-,
Q¡-t5

ti
il.l:
4)

'li'i;
l-
(,\,

.:!
r:

¡.-t
l.. l. irt
i/)l
f'rìl
0
¡:

¡
..e^-l'!/i

Ui"*i
-..:i I

''.!t" ri{ t\_./l

'.- ì

r-,.1(l l
;Y.:.¡l,.!

';:'

I

I

!
i

I
¡

I

l'

t,

I

I
i

I

I

I
.,t

i l.il
¡¿l
\:
rT'ïi

ä
ú)

lfj
,.d
ñ

Lt/
{.{Í

()

0)
(\)

0l

ok

Ð
1j

$)(t

rì5
.:.

r:ç
t;)

i;ì

"(:
li:"
iti
(.).:

lt

fi'
qI
f: c

t:

t-

tJ.

:)b.-

3
5t- oâ

O,O.\-
cDtr
Èõ

4 ño<. 1(sô.-o ¿c,I --vr 'i c5

_q õEç) v 4.J

8 ö ss
.i ö *t5

¿ O-.ì
J^L

o 'õâo €oCtr()-
olJ
9H*c)

5
-c¡

J

o.

)

? A$ü, 2017

s
to-sp

V,ilidÖ 30qr{li rt
r;.:it ,!ìü (ie

À.¡ rrilil!ìl{,ìtlç

fó

66/t0 - llsBrg " olnBd ogs
B9ll'1998 I L9rt-199î, (II0) :'lâ,L

F

Såo Pâulo,

AUT E NT Aç ÄO, Auterrlicrr a fliù5erìl e cðpia
ida nÉstås nÔlås a eluol

inal. tlo tlue dottreprogråtica extra
confere com o orlg

-fAS: RS 3 50

R o
l0 na to d

E R o
lâ

t) M ELT'
0 rzA DO

AF t-L S
l Ne

0
o
ÊEEM

E$0
11çbo

d
R

tå8, c ï$ t, 3 "8S å5ü 7 ô 1

$¿to

OS Ë CUSEMOt.UMËNT



:i

¿

.l

f
I

i
I

I
-t

ri

¡

'f
i
I
i
I

.¡

I
i

i

l

::

I

i

'i

11,'.;¿ i ;ít

Esrado

QUALr.icAçÃ,o crvrL

ESTRANGEIROS

.. Doc. iden:. n:'.

l: j. . .\i í1,.:fL{l:.::rêl:
.7".í ,'t.1 ¡=*

f .¿¿i14t-r-1 (Ìj
--'-fl-^'

Nome

Loc. Nasc

Chegada ao Brasij em

t.^ ^'-

*o-.,o ? 0 81fl

PAT RIÛ VER¡VIELHO
-d*t$ffiffióBflilo,"o""o

SECRE'TAR.IA DE PC¡LÍTTCAS DE BMPREC,O E SALÁRIO

CARTETRA DE TR,{BALHO E PRËVIDÊ,NCIA SOCIAL

,30Ö52-ÊÅ'
Série

t\t
{
(.tl

(n
0,o

i,l¡i

(r'

o
z
4tt

4Þ
E

c

z
-t
m

-{
o
<)
>.o
c
o
f

o
0

Õ

o
f

o

E
o

ô

o
G

o

Õ

@

ê

@

t

o

o
J

o

c

o

o
5

o

cs

Õ
o

¡

3

@

û

a
o

o
cc

ao
c
(}

m

tn

c

z
-l

Ø
m

Ø
c
-t
U)

n

c.)

@

(,l
o

g. ,¡

øç
Þd

,\¡
¡\,
Ì>g.t
ç3
ñ''q
\l

(1':



.:jïT..i.1.9:1 t41.

Registro ne

...-...&6tÂ.

ou tu *r¿u,T.Þ.. ¿"..!å{*!.:"s.1:.J:4.}.............. ¿c r s -ii*.

t
C

Empregador þMO DD8 PUBLICITI¡OE LTOA

î
l3412 coh¡'r ÃìA I'o å)tr 'ü [RAHA[.]I(¡. -û

å,,,1,"¿,¿"{}..$ $ ff ffi/ffi ffi.fi r^ S ,f 
fl

Data admissão :,1å. ¿"....... Çl:L {:'.'# 1.r......,... .. d. tí .'.*.' :'
FlsJFicha..

(, " , ".'¿,iRegistro n9

lÅ,t

.:i:|..ÃL,:,.t l.'.

t..!.f. ,.

Ð¡w{j
ITDÂ

.... mÉ{A 3
A empregauor

/1 Ë
Daø safda{&7.

, Þwg

de.. u€Ê€ u.*g$#b
B[.7

)

füm. DispensaCD Nv

EAR]'
100 1

/^v. RëlrOl .9F

Såo Pauto,
vélido tolìonlc
cilrn o $èlo dé
AútEnlic¡dade

EMOLUM.ENTOS E CUST AS: R$ 3,50

276

f

2 ?0t7

RuteNttCaçÀO - Autentico a presenre cópia
reprogråfica, extra¡da neslas nolas, a qual
confere cont o or¡ginel. do que dou fé.
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l4 CONTRATO DETRABALIIO

Empresador OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICAçÃO LTDA

CNPJ/CEI 61 067 492/0001-2/---

Rua Av. das NaçÕes Un¡das' b/ I r 
Estado

HJi:ï':"#i":'ilito Pubricitåtia

::î:'".#5'"åt"Î1 de Março de 2015

Reqlstro no 00005257

Re-muneração esPecificada 
-

sålárjo - composiçäo salariar

SP

cBo 2ô1530

15.000,00

R$ 15.000,00

ouinze njl reais (Men6ål) 

, 
./

¡6t /
oclLVY & MATHER å*ottt 

"otu*t"oçÃo 
uro¡

Fun:ANDRÉ LUIS TAVARES PÉSSOA (36688)

Ass, do empregador ou a rogo c/t€st.

I 
r1 ....................,...,

.........de ølglfDatâ sâfda (þu"..

........ i"i....0Íif!ït
Ass, rogo c/test.do

)

CÌrrrr. Dispcnsri CD N9'....'.'....

AU. REEO

Sáo Peulo,
2

8F
{t1l

vdlldl lor'|tûlô

At0, ?01? i"JLi,tÌåii:

AUTENTICAqAO " Autontico a pre8øntê eópia

reprJgrátiãa, 6xtrâldB ñË¡tåe nÕt3Ê' å qual
confeie com o orig¡nsl, do quo dou fé'

EMOLUMENTOS E

i

(

277'
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DECLARAçAO

Declaramos que a empresa LETTERA PRODUçOES LTDA ME, estabelecida na

Rua Coelho de Carvalho, 330 - Alto da Lapa - CEp 05468-020 - São Paulo, SF

inscrita no CNPJ/MF sob rìo 05.502.339/00CI1-CI0 e lnscrição Municipal n'

4.346.387-8, através de seu sócio-diretor André Fessoa, portadon do RG rìo

0S.S39.842-17 e do CPF n'889.806.265-68, prestou serviços à FNSCHER AMERICA

COMUN¡CAçÃO TOTAL S/4, rnediante contrato no período de Agosto/2006 a

Dezembro l2OO7, pelo qual recebeu pela a prestação de serviços a quantla mensal

de R$ 10.000,00 ( Dez mil Reais).

São Paulo , 24 de maio de 2.017

NrcAç TOTAL S/4.
ra da Silva

FISCHER AMERICA
Maria Jucilene Rodrigues
Gerente de Controladoria/RH

Nl6t,6l8"t33/ffi1-m

cA
'l

R

ESMERAL
ESC REVE

Rebouças,

r6g'Fn *nÉntcA ctr'TL!fficAçls
T0TAL5.å"

ßj*errün$be#&?fl"ilß
I lfisr'P!#E s

[* Eåontn"r J
I

Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr,758- ltaim B¡bi- CËP 04542-000 - São Paulo, SP
Tel. (011) ¿oes-sg9þ

i

U

ú,

2?8

ÇÄO - Aulentico a pr€sante cóP¡a
reprográlice, exlrålds nesta6 nole8,8 qual
confere com o original, do qus dou fé.

EMOLUMÊNTOS E CUSTAS: RS 3,50

SP
¡U (1

AV

Säo z0t7

AUTENTI

Váildo s0ffnnle
Jonì 0 S0lo de
Aul0nlicldrdeÀ0t
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AII ïTEC $AATOHI PARTIIER

São Pauki, 1 1 de maio de 2017

DECLARAçÃO

Declaramos para fins de comprovação de vínculo de prestação cle serviços que o
Sr. Andre Luis Tavares Fessoa, portador da cédula de identidade RG no 0553984217

- SSP/BA, CPF no 889.806.265-68, sÓcio da empresa LETTERA PRODTJçAOE$ L,TDA
- ME, CNPJ no 05.502.339/0001-00, prestou serviços em nossa empresa, por meio de
contrato de prestação de serviços firmado com a referida empresa no período de
021 01 12013 até 1 410212017 .

Sendo o que tínhamos para o momento, firmamos a presente como expressão da
verdade e subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

;'i ,V\rt{ ¡ ,u. ! Y-.).1-orl '-r4

)

GSZ Comunicação L(da.
CNPJ : 03.91 0.644/0001-05
Simone Bronzoni
Gerente Financeiro

rep
confe

EM U

CARTÓRIO FAL.LEIROS
1 90 Tabellonato de Notas

ESMERALDO MARIANO DE MELO
E$CREVENTE AUTORIZADO

Av, Robouçås, 3749 . Tol, 30 I 6"Ë055
Såo Fåulo

e

.)

(

2?s
RuaWisard,305-Cjs.5e6-3sandar-VilaMadalena-CEP05434-080-SãoPaulo-SP-Fone: (11) 3304.0400



Declaração

Declaramos para fins de comprovaçäo de prestação de serviços que o Sr' André

Luiz Tavares Pessoa, portador da cédula de identidade RG no Û5.539.842^17

SSP/BA, CPF no 889.806.265-68, prestou serviços em nossa empresa, n0

período de 1o de setembro de 2016 a 5 de abril de 2017 '

São Paulo, 18 de maio de 2017

Atenciosamente,

André Luiz G sda VA

Diretor-p dente

1ge rlo Nolås
Cpf: 08 728-85

REB(I 3?4S .sAo Pnr¡lo ' gP

(11) 3st 6 úgåå

.æ

Agência. Lua Propaganda Ltda

Cnpj: 05.91 6.755/0001 -54 2 2 Aû0, ?017

vtlldo lafi€nle
cùm o Sglo do

Aütsnt¡oidadeSào Paulo

AUTENTI
re¡rrcaiál
confele c

F. MOLU

cAÇ eo-nutentico a Present€
nestas notas, a

. do que dou fê
qual U
cópia

ica, e xtraida
onì o original

f\4 F:NTOS E

280I
CUST fìs 3,50



ffiugenrf,t*

)

COMUNICADO DE RESCTSAO DO
coNTRATo DE PREsTAçÃo pr srR.vrços

CONTRATADA: LCIICTA LtdA
Representante: Andre Luis Tavares Pessoa

Formalizamos pela presente, a partir desta data, a Rescisão do Contrato de

Prestação de Serviços, iniciado em 24/03/2003, Diante disso, comunicamos
que o pagamento dos valores devidos será"feito até o dia 17/05/2006, em
contra-prestação a apresentação de nota fiscal de serviços correspondente ao
saldo que possuí a receber, em decorrência deste comu¡ricado"

A quítação do valor poderá ser feita em depósito bancário, na conta corrente
do representante legal da CONTRATAÞA, desde que fornecido abaixo os
dados para esse procedimento.

No mais, solicitamos a devolução do crachá para acesso às dependências cla

Eugenio Publicidade, documento que lhe foi entregue a fi¡n de facilitar seu
cumprimento de tarefas, conforme previsão contratual da Pnestação de
Serviços.

São Paulo, 08 de .006. i"i:)l 
¿lf:",,t?,',',iiiÌ:,¡ ; -i,rl

Atenciosamente
t^itr\r\'i;i, l:ii'.r.,: t; ,i,,, .: . :. : i

l',irlii l';ìl, ir::' r',':,':,¡:¡,'''
¡'1,,... j::'.i,¡.1¡ t:::;:., ,, , l. '. ''; ',r..' .' l

E io Publicidade Ltda It

't

.::- -l-.I 1 i .r:r,.,:

[-riiiï.tt ii 1.,,¡, i, i : ::,' í; :;,,'1 ! -.,r)ii

$ir* f:)l;¡uln- S.i,F" H

., ft

Re

Banco:
Agência:
Conta Corrente:

N

23t

!ômrdÊ
S.l. dG

s,åoPàuro, 2 3 400,

soRELLAFoRo NottfR dcAc o

AV

Av. Dr. CaÌdosode Melo, 1.460-Cobertura-CEP04548-005-VllaOlfmpla*São Paulo-SP-Fono:5s 11 go4z-4849. www.êugen¡oddb.com.br



GoNTRATO DË PRESTAçAO DF SERVñçOS

CoNTRATANTE: NOVIúSB COMUNICAçÃo LTDA, com sede em são Paulo, no Estado de são
paulo, na Avenida das Nações Unidas ne 8.501 - 16q Andar - Conjunto 161 ,CEP 05425-070, inscrita

no CNpJ/MF sob o ne 57,1 ì 8.929/0001 -37, neste ato, representada nos termos de seu contrato social,

por seus representantes legais, ANTONIO CALIL CURI, brasileiro, casado, economista, portador da

b¿Oula de ldentidade n" t 0.266,S37/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n" 012.465.506-87, residente

e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Naçöes Unidas,

8501, 10" andar, sala 161, São Paulo, SP, CEP 05425-070; e JOAO ROBERTO VIEIRA DA COSTA,

brasiíeiro, administrador de empresas, solteiro, portador da Carteira de ldentidade R.G. ne. 13.548.223

SSp-Sp, inscrito no C.P.F./M.F, sob o nq. 046.611.328-58, residente e domiciliado na Avenida das

Nações Únidas nq 8.501 - Sala 161, na cidade e Capitaldo Estado de São Paulo CEP 05425-070'

am-bos atuando na qualidade de, e a seguir denominada C0î,ITRATANITË;

CoNTRATADA: LETTERA PRODUçOES LTDA.-ME, com sede na Rua coelho de carvalho, nq 330,

Cep:05,468-020, Alto da Lapa, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nq 05.502.339/0001-00,

neòte ato, representado, por seu representante legal, André Luiz Tavares Pessoa, brasileiro,

casado,Publicitário,portador da Carteira de ldentidade RG.ne 0553984217 expedida pela SSP/BA, e

inscrito no CPF/MF sob o ne 889,806.265-68, residente e domiciliado na Rua Coelho de Carvalho,

330, Alto da Lapa, Cep: 05468-020, nesta Capital do Estado de São Paulo, e a seguir denominada

CONTRATADA.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima nomeadas e qualificadas, por seus

representantes ao final assinados, têm entre si justo e acertado um Contrato de Prestação de Serviços

de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - OBJETO DO CONTRATO"

1.1 O presente contrato, tem por objeto a prestação de serviços especializados, realizados pela

CONTRATADA.

cLÁusuLA [ - DESCRIçÃo DoS SERVIçoS.

2.1 Prestaçäo de serviços especializados de redação e criação para meios de propaganda e

publicidade.

cLÁusuLA ill - oBRIGAçoEs DAS PARTES CoNTRATANTËS.

3.1 OBRTGAçOES DA CONTRATADA:

a) Executar a prestação de serviços, objeto deste contrato, realizado pela CONTRATANTE.

CARTORIO FALLEI
190 Tãbôl¡çlnâto de

AV REBoUÇAS, 3749,
FONË: (1 1) 3g

säo Paulo: 
Z S

RurrrlrrcaçA
re prográlica
confere com

ida nes
o. or¡g¡nal, do'que dou fé

s

n

EMOLUMENTO S E CUSTAS: R$

U



3.2 OBRTGAç0ES DA CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato;

b) Fornecer em tempo hábil, informações necessárias à execução do serviço contratado;

CLÁUSULA IV - VIGÊNCN CONTRATUAL e RESCISAO DE ECIÌ''¡TRATO

4.1 O presente contrato estará vigente por tempo indeterminado, a partir 09 de Maio de 20'17"

4.2 A CONTRATANTE ou CONTRATADA, a partir do momento que não tiver interesse em continuar

com a prestaçäo dos serviços mencionados neste CONTRATO, poderá rescindir co¡r'l aviso

prévio de 30 (Trinta dias), de forma escrita ou por emai!"

CLÁUSULA V - REMUNERAçAO.

. 5.1 - Como remuneração aos serviços descritos na clausula (ll), a

CONTRATANTE pagará o valor fixo mensal de R$ 23.986,56 (Vinte e Três mil e

novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), para a

CONTRATADA, referente aos serviços prestados no final de cada mês.

5.2 - A Contratante, durante a vigência desse contrato, pagará à Contratada no

mês de Dezembro um adicional de 13q no mesmo valor da remuneração fixa

mensal, Más se rescindido o Contrato antes do mês de Dezembro, este adicional

será proporcional ao número de meses que a Contratada prestar o serviç0.

a

CLÁUSULA VI - FATURAMENTO E PAGAMENTO.

6.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA mediante Notas Fiscais/Faturas, cuio vencimento

oconerá 10 (dez)dias após a emissão respectiva, desde que sejam apresentadas em até 5

(cinco) dias antes de seu vencimento.

6.1.1 Caso as Notas FiscaisiFaturas não sejam apresentadas pela CONTRATADA em até 5

(cinco) dias antes de seu vencimento, o pagamento deverá ser realizado pela

CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da

respectiva Nota Fiscal/ Fatura.

CLÁUSULA VII . SIGILO.

7 .1 A CONTRATADA, seus empregados, prepostos, representantes e associados a qualquer título

obrigam-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, processos,

pormenores, informaçöes e/ou documentos, relacionados com o objeto do presente contrato,

bem como sobre quaisquer outras informaçoes da

ñëARÎöRrO
10e tuþ8lign

¡V REå0Uû4ts,
rðNF:

FA

{1

så0 Påulo, 
z ü

AUTËNT
re progrål io extrg I ntE s no
confete o 0frg ,doqueo
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conhecimento ou acesso, ou que lhes venha a ser confiado em razäo deste contrato, sendo

eles de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, não podendo, sob qualquer pretexto

divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, sob pena de inconer

em perdas e danos, sendo que o pagamento de qualquer indenização não desobriga a

CQNTRATADA, seus empregados, prepostos e representantes a qualquer título de

continuarem cumprindo os deveres de confidencialidade, de lealdade e de boa{é.

cLÁusuLA vilr - cASo FoRTUlro 0u FoRçA MAloR.

8.1 As partes não responderão pelo eventual descumprimento de suas obrigações contratuais, se

este resultar de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil Brasileiro.

8.2 Paraos fins acima previstos, CONTRATADA e CQNTRATAI'|TE obrigam-se a:

a) Comunicar o fato à(ao) outra(o), por escrito, no prazo de 10 (dez) dias da ocorrência ou de

seu início, fornecendo-lhe detalhes sobre o evento;

b) Comprovar, perante a(o) outra(o), que o fato alegado realmente contribuiu para o
descumprimento da obrigaçã0.

CLÁUSULA IX - CESSÃo.

9.1 A CQNTRATADA não poderá ceder total ou parcialmente o presente contrato, a qualquer tÍtulo,

nem tampouco substabelecer ao mandato outorgado, sem prévia e expressa anuência da

CONTRATANTE.

cLÁUSULA X - VÍHCUI.O EMPREGATíqO.

10,1 As partes expressamente declaram que o presente contrato de prestação de serviços não cria

entre elas, nem entre os empregados da CONTRATADA ou terceiros por ele contratados,

qualquer tipo de vínculo empregatício, estando a COÍIITRATANTE eximida de qualquer

responsabilidade relativa a esse tipo de vínculo.

10.2 Todos os funcionários indispensáveis à realização dos serviços objeto do presente contrato,

serão fornecidos às expensas e sob total responsabilidade da C0ñ¡TRATADA, o qual, na

qualidade de único empregador, responderá por todas as obrigaçÕes decorrentes das leis

sociais e inerentes ao pessoal a seu cargo, tais como salários, avisos prévios, licenças, horas

extras, férias, seguros por acidentes do trabalho, indenizações, contribuições para o INSS,

FGTS, contribuição sindical, incluídas, mas não se limitando a questöes trabalhistas, cíveis,

fiscais e penais,

10.3 Nos casos em que, por solidariedade legal ou tolerância, a COIIüTRATANTE pagar qualquer

débito pela CONTRATADA, de qualquer origem, inclusive trabalhista e previdenciária, devido

por ambos e resultante da prestação dos serviços descritos na cláusula primeira acima, terá a

primeira direito de regresso contra a C0NTRATADA, por aquelas quantias pagas, devidamente

corrigidas.
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CLAUSULA Xr - DISSOLUçAO.

11.1 RESOSÃO: Caberá a rescisäo deste contrato sem nenhum motivo e, a qualquer momento, a

critério da CONTRATANTE. lndependentemente de interpelação judicial, extrajudicial, ou

quando a CONTRATADA;

a) Não der acompanhamento necessário à prestação do serviço objeto deste contrato;

b) Nao cumprir os prazos acordados e legais do contrato;

c) Näo cumprir quaisquer outras obrigaçoes contratuais;

d) Falir, requerer recuperação judicial, ingressar em processo de liquidaçã0, ou, por qualquer

outra forma, tiver caracterizada a sua insolvência;

cLÁusuLA xll - coNDlçoEs GERAIS.

i2.1 Qualquer alteração deste contralo somente produzirá efeitos se realizada por escrito, através

de documento assinado por ambas as partes e por quem tenha poderes para fazê'lo.

12.2 A omissão no exercicio de qualquer direito ou a forma de exercê-lo em determinada

oportunidade não estabelecerá obrigação para a CONTRATAh¡TË de, posteriormente, agir da

mesma maneira e nem poderá ser alegada pela CONTRATAÐA como precedente ou novaçã0.

CLÁUSULA XIII- FORO.

13.1 As Partes elegem a Mediação como meio prévio e obrigatório de solução para as

controvérsias oriundas e/ou relacionadas à presente relação contatual, inclusive as

relativas à interpretação, validade, eficácia, execução e a qualquer forma de extinção, e

concordam expressamente que o procedimento será administrado, única e
exclusivamente, pela M3 Mediação e Conciliação - Centro Especializado na Solução

Alternativa de Conflitos, com sede na Rua Líbero Badaró, no 92, sala 44 - São Paulo -
Capital, CEP 01008-902, de acordo com as disposiçöes do seu Regulamento de Normas

Éticas e Procedimentos, bem como o quanto disposto na Lei. 13j05115 (Código de

Processo Civil)Lei 13.140 (Leide Mediação).

13.2 Caso as partes não cheguem a um acordo por meio do procedimento de Mediação,
as partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo com expressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou e torne, para solucionar o conflito.
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E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias

de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos de direito, juntamente com as testemunhas

abaixo.

Säo Paulo,09 de Maio de2017

LETTERA PRODUçOES
Contratada

André Luiz Tavares Fessoa
Representante l-egal

Antonio CalilCuri/ Vieira da 0osta
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4u. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

NOVA ERA COMUNICA cÃo sp

presente instrumento particular as partes abaixo assinadas:

. NOVA S/B COMUNICAÇÃO LTDA, com sede em São paulo, no Estado
de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas no 8.501 - 16" Andar -
Conjunto 16l (CEP 05425-070), inscrita no CNPJ/MF sob o no
57.118.929/0001-37, neste ato, representada nos termos de seu contrato
social, por seus representantes legais, sILvAllA RADETTCH TINELLI,
italiana, publicitária, divorciada, portadora da carteira de Identidade de
Estrangeiro RNE no w558573-0, e inscrita no GPF/MF sob n" 67l.217.1sB-
34, residente e domiciliada na Avenida das Nações unidas n' 8.501 - Sala
161, na cidade e Capital do Estado de São paulo (CEp 05425-070); e JOÃO
ROBERTO VIEIRA DA cosrA, brasileiro, administrador de empresas,
solteiro, portador da Carteira de Identidade R.G. n . 13.548.223 SSp-Sp,
inscrito no G.P.F./M.F, sob o n". 046.611.328-58, residente e domiciliado na
Avenida das Nações unidas n' 8.501 - sala l6L, na cidade e capital do
Estado de são Paulo (cEP 05425-070), ambos atuando na qualidade de, e a
seguir denominada SOCIA OSTENSIVA;

CLEIDE APARECIDA OLIVEIRA TOMAZ, brasileira, publicitária,
solteira, portadora da carteira de Identidade no 12.986.636, expedida pela
SSP-SP, e inscrita no CPF/MF sob o n" 034.76I.778-66, residente e
domiciliada na Rua Aragão no 209 - Vila Mazzei, na cidade e capital do
Estado de são Paulo (cEP 02308-000), atuando na qualidade de, e a seguir
denominada sÓcf,t PARTICIPANTE;

3. MARCOS AUGUSTO BUGNI, brasileiro, publicitário, solteiro, portador da
carteira de Identidade n" 6.475.068, expedida pela ssp-sp, e inscrito no
CPF/MF sob o no 660.817.778-04, residente e domiciliada na Rua Augusta n"
1819 - cerqueira cesar, na cidade e capital do Estado de são paulo (cEp
01413-000), atuando na qualidade de, e a seguir denominado sócro
PARTICIPANTE;

4

n" 17.925.554-6 expedida pela SSP-SP, e
o brasileira, Publicitária, casada

ç(
.268-24, residente e domiciliada na Rua

na cidade e Capital do Estado

h
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5. MARCELO srl-vA MAIA, brasileiro, Publicitário, casado, portador da
carteira de Identidade n" 20.478.589, expedida pela ssp-sp, e inscrito no
CPF/MF sob o no 278.693.678-00, residente e domiciliado à Rua Geórgia no
841, casa 1 - Brooklin Paulista, na cidade e capital do Estado de são paulo
(CEP 04559-011), atuando na qualidade de, e a seguir denominado SóCIO
PARTICIPANTE;

6. RrcARDo JosÉ BorELHo FURRTEL, brasileiro, publicitrírio, casado,
portador da Carteira de Identidade n" 7.904.947 - expedida pela SSp-Sp, e
inscrito no GPF/MF sob o no 050.958.378-46, residente e domiciliado na Rua
Germano ulbrich n' 184 - apt" 7l -Yila Andrade, na cidade e capital do
Estado de são Paulo (cEP 05717-240), atuando na qualidade de, e a seguir
denominado SÓCIO PARTICIPANTE;

SANDRA LUMIE YOSHIMARU TAMAE, brasileira, Publicitária, casada,
portadora da Carteira de Identidad e n' 17 .9 59.1 67 -8, expedida pela S Sp-Sp, e
inscrita no GPF/MF sob o no 118.710.398-51, residente e domiciliada na Rua
Montesquieu no 105 - apto 152 - Yila Mariana, na cidade e capital do Estado
de São Paulo-(CEP 04116-190), atuando na qualidade de, e a seguir
denominada SÓCIA PARTICIPANTE;

8. THTAGO EDUARDO voLPE FURTADO, brasileiro, Publicitário, casado,
portador da cafeira de Identidade n" 28.201.954-6, expedida pela ssp-sp, e
inscrito no cPF/MF sob o no 224.008.048-50, residente e domiciliado na Rua
Dr. Franco da Rocha n" 669 - apto 32 - Perdizes, na cidade e capital do
Estado de são Paulo (cEP 05015-040), atuando na qualidade de, e a seguir
denominado SÓCIO PARTICIPANTE;

9. MAURTCI MAIA LARUccrA, brasileiro, publicitário, casado, portador da
carteira de ldentidade n' 12.310.822-6, expedida pela ssp-sp, e inscrito no
CPF/MF sob no 037.988.028-82, residente e domiciliado na Avenida campos
Gerais no 193 - ap. 12 - Real Parque, na cidade e capital do Estado de são
Paulo (cEP 05684-000), atuando na qualidade de, e a seguir denominado
SOCIO PARTICIPANTE

LINICOS SÓCTOS dA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, qUE giTA
sob a denominação de NOVA ERA COMUNICAçAO SP, cujo ato constitutivo foi
arquivado no 9o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica desta Capital do Estado de São Paulo sob o no 1126641, em rsl09l20ll.
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(ii)

Rua Luis Augusto de Queiroz Aranha n" 623 - Vila Madalena, na
cidade e Capital do Estado de São Paulo (CEP 05453-001), atuando na
qualidade de, e a seguir denominado SÓCIO PARTICIPANTE; com
a participação correspondente a 1,00%o (um por cento) no valor total de
R$ 100,00 (cem reais), adquirida junto a Sócia Ostensiva NOVA S/B
COMUNICAÇÃO LTDA. jâ acimaqualificada;

Por unanimidade, é aprovada a entrada do SÓCIO HERMES
\ryILLIAM JURKOWITSCH JUNIOR, brasileiro, publicitário,
casado, portador da Carteira de Identidade n" 9.342.106-0, expedida
pela SSP-SP, e inscrito no CPFA¡IF sob no 063.083.228-57, residente e
domiciliado na Rua Romão Gomes no 120 - Butantã, na cidade e
Capital do Estado de São Paulo (CEP 05502-030), atuando na
qualidade de, e a seguir denominado SÓCIO PARTICIPANTE; com
a participação correspondente a 1,00%o (um por cento) no valor total de
R$ 100,00 (cem reais), adquirida junto a Sócia Ostensiva NOVA S/B
COMUNICAÇÃO LTDA. já acimaqualificada;

Por unanimidade, é aprovada a entrada do SÓCIO JOAO BAPTISTA
ASSUMPÇ.Ã.O JUNIO& brasileiro, publicitário, divorciado,
portador da Carteira de Identidade no 6.818.062-7, expedida pela SSP-
SP, e inscrito no CPFil4F sob n" 000.710.678-50, residente e
domiciliado na Rua Laranjeiras 55, Granja Vianna, na cidade de
Carapicuiba - Estado de São Paulo (CEP 06345-310), atuando na
qualidade de, e a seguir denominado SÓCIO PARTICIPÄNTE; com
a participação correspondente a 1,00o/o (um por cento) no valor total de
R$ 100,00 (cem reais), adquirida junto a Sócia Ostensiva NOVA S/B
COMUNICAÇÃO LTDA. já, acima qualificada;
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Nos termos da Cláusula Vinte e Dois do CONTRATO em vigor, o
Conselho instituído pela Cláusula Oitava do mesmo instrumento
contratual anuiu previamente à transferência de direitos pactuada entre
o SOCIO PARTICIPANTE que ora entra na SOCIEDADE EM
coNTA DE PARTICIPAÇÃO e a SÓCIA OSTENSIVA, rudo
conforme a itens (i) acima;

DECIDEM, unanimemente:

I - APROVAR a entrada dos sÓCIos PARTICIPANTES: ANDRÉ LUIS
TAVARES, HERMES WTLLTAM JURKOWITSCH JUNTOR E JOÃO
BAPTISTA já acima qualificado, nos termos dos

II deliberação retroo a CLÁUSULA
que passa a a

(iv)
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cLÁusuLA SEGUNDA - A participação dos sóclos dar-se-á por meio dos
aportes financeiros e não financeiros necessários à execução do Empreendimento,
bem como todos os direitos e obrigações, nos termos e nas proporções previstas no
presente instrumento.

Parágrafo 1o - O aporte financeiro inicial, totalmente integralizado neste ato em
moeda corrente nacional, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo 2o - Qualquer novo aporte que seja requerido pelo Empreendimento, será
definido como disposto nas Cláusulas 12, 13 e 14 deste instrumento contratual.

III- RATIFICAR todas as demais cláusulas e disposições do vigente CONTRATO
desta SOGIEDADE EM coNTA DE PARTICIPAÇÄO, como se a cada uma delas
fosse feita neste ato especial e particular menção; e

Iv- CONSOLIDAR, em razáo das deliberações acima, o coNTRATo que
doravante regerâ esta SOcIEDADE EM coNTA DE pARTIcIpAÇÄo, a qual
igualmente se submete às disposições legais aplicáveis, e que os sóclos por si e por
seus sucessores, mutuamente outorgam e aceitam, prometendo cumprir e respeitar,
passando a vigorar com a seguinte redação:
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SÓCIos PARTICIPAçÃO
o//o

- NOVA SiB LTDA. - OSTENSIVA 89,00
- CLDIDE APARECIDA OLIVEIRA TOI[.4AZ. PARTICIPANTE
- MARCOS AUGUSTO BUGNI - PARTICIPANTE

1,00
1.00

4 -MARIADE TIMANUNES MACHADO _ PARTICIPANTE t,o0
_MARCELO SILVAMAIA_ PARTICIPANTE 1,00
_RICARDO BOTELHO FI]RRIEL_ PARTICIPANTE 1,00
_ SANDRA LT]MIE YOSHIMARU TAMAE _ PARTICIPANTE
- THIAGO EDUARDO VOLPE FURTADO _ PARTICIPANTE

1,O0
1,00

- MAT]RICI MAIA LARUCCIA_ PARTICIPANTE 1,00
LUIS TAVARES PESSOA_ PARTICIPANTE 1,00

1 HERMES WILLIAM JT]RKOWITSCH_ PARTICIPANTE 1,00
BAPTISTA JT]NIOR- PARTICIPANTE r,00

TOTAL 100,00
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(i.a) SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSrCO DO ESTADO DE
SÃO PÄULO, com sede na Rua Costa Carvalho no 300, na cidade e
capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob no
43.776.517 t0001-80;

(i.b) PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, com sede no viaduto
do Chá no 15 - 6o andar, na cidade e Capital do Estado de São paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob no 04.543.07910001-58; e

(i.c) CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP - com sede na Rua Agueda Gonçalves n".240
- na cidade de Taboão da Serra, Estado de são Paulo, inscrita no
C.N.P.J. sob no. 62.577.92910001-35.

o gerenciamento desses serviços relacionados ao planejamento e execução de
mídia, inclusive, sem limitação, serviços de criação e atendimento pelas
campanhas solicitadas e aprovadas pelo cliente.

iiÐ - CELEBRAR o Contrato desta SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO, nos termos das seguintes cláusulas e condições:

I TOE

CLÁUSULA PRIMEIRA - A SÓCIA OSTENSIVA CONStitUi NESTE AtO COIn OS

SÓCIoS PARTICIPANTEs, SocIEDADES EM coNTA DE PARTICIPAÇÃo,
sem firma social, para lucro comum, nos termos dos artigos 991 e seguintes do
Código Civil Brasileiro, para consecução conjunta do Empreendimento.

cLÁusuLA SEGUNDA - A participação dos sócIos dar-se-á por meio dos
aportes financeiros e não financeiros necessários à execução do Empreendimento,
bem como todos os direitos e obrigações, nos termos e nas proporções previstas no
presente instrumento.
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SÓCIoS PARTICIPAÇÃO
o//al

- NOVA S/B LTDA. - OSTENSIVA 89,00
(2) _ CLEIDE APARECIDA OLIVEIRA TOMAZ - SÓCIA PARTICIPANTE 1,00
(3) - MARCOS AUGUSTO BUGNr - SóCrO PARTICIPANTE 1,00
(4) -MARTADE FÁTrMA NUNES MACHADO _ SOCIA PARTICIPANTE 1,00

ANTE(5) - MARCELO SrLVA MArA - SóCIO PARTICIP 1,00
_RICARDO PARTICIPANTEBOTELHO r.00
- SANDRA PARTICIPANTE 1,00

PARTICIPANTE 1,00
(9) MAURIT q4åf ïii-UðAolc,e$iìäBé¡ûmfå¡lhtIcþ.qNrn 1,00
(10)- ANDR] 1,00
(11)- HERMI TICIPA¡{TE 1,00
(12)-JOÃOl P 1,00
TOTAL Y 100,00
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Parágrafo 1o - O aporte financeiro inicial, totalmente integralizado neste ato em
moeda corrente nacional, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo 2o - Qualquer novo aporte que seja requerido pelo Empreendimento, será
definido como disposto nas Cláusulas 12,13 e 14 deste instrumento contratual.

II - OBRIGAÇÕES ENTRE OS SÓCIOS E DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - A sÓcra osTENsIvA trabalharëtpara o fim social e
responderá perante terceiros por todas as obrigações relacionadas ao
Empreendimento e a presente SOCIEDADE EM coNTA DE PARTICIPAÇÃO,
sem prejuízo do disposto no parágrafo segundo da cláusula anterior.

CLÁUSULA QUARTA - os sÓcros e as sÓclAs PARTICIPANTES ficarão
obrigados solidariamente para com a sócra osrENsrvA na proporção de sua
participação no Empreendimento pelos resultados do negócio social.

"'eff6g5U"A QUINTA - A SOCIEDADE durará pelo prazo necessário àrealização

üdd;Frabaltro a que se prontificou no enunciado II das dicisões acima referidas, que
:ruoqstituem o seu OBJETO, tendo início a partir da assinatura deste instrumento.

A - Todas as atividades e operações da SOCIEDADE serão
da sÓcra osrENsIvA, cabendo-lhe a representação ativa e

passiva da SOCIEDADE, inclusive perante terceiros, com poderes de

CLÁUSULA SÉTIMA - A liderança e coordenação das atividades relativas ao
Empreendimento caberão ¿ SÓCn OSTENSIVA, que terá as seguintes atribuições:
a coordenação geral, comercial e organizacional dos SÓCIOS durante a execução do
objeto deste instrumento e a condução dos entendimentos com os clientes,
autoridades e quaisquer terceiros, inclusive a emissão das correspondências
necessárias.

IV - DO CONSELHO

CLÁUSULA OITAVA - os sÓcIOS e as sÓcr¿.s PARTICIPANTES atuarão
em conjunto com a SÓCfA OSTENSM nas atividades relacionadas ao
gerenciamento e execução do Empreendimento, constituindo para tanto um
CONSELHO, composto por um membro efetivo e um suplente de cada categoria de
SOCIO, sendo:

Pela SÓcl,l

COSTA, brasileiro, administrador t[i

na

s/
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Avenida das Nações unidas n'8.501 - Sala 161, na cidade e capital do Estado
de São Paulo (CEP 05425-070);

Suplente: SILVANA RADETICH TINELLI, italiana, publicitária, divorciada,
portadora da carteira de Identidade de Estrangeiro RNE no w558573-0, e
inscrita no CPF/MF sob no 671.217.058-34, residente e domiciliada na Avenida
das Nações unidas no 8.501 - sala 16l,na cidade e capital do Estado de São
Paulo (CEP 05425-070);

Pelos SÓcros (As) PARTICTPANTES:

Titular: THTAGO EDUARD0 voLPE FURTADO, brasileiro, publicitário,
casado, portador da carteira de Identidade n" 28.201.954-6, expedida pela SSp-
SP, e inscrito no CPF/MF sob o n" 224.008.048-50, residente e domiciliado na
Rua Dr. Franco da Rocha n" 669 - apto 32 - Perdizes, na cidade e capital do
Estado de São Paulo (CEP 05015-040),

suplente: CLETDE APARECTDA OLIVEIRA Tol.4^Z, brasileira,
Publicitária, solteira, portadora da Carteira de Identidade n" 12.986.636, expedida
pela ssP-sP, e inscrita no cPF/lvIF sob o no 034.761.778-66, residente e
domiciliada na Rua Aragão n" 209 - Vila Mazzei, na cidade e Capital do Estado

.,*r:m. São Paulo (CEP 02308-000),

iö #;I.
ÍP"IþUSULA NONA - O CONSELHO se reunirá periodicamente, sendo ao menos
,urnä ve, a cada mês ou, excepcionalmente, qrrunão convocado por qualquer dos,ggÒlos.
' 
' 1 '',:il'

;eitXoto" 
^DUz_ 

Cabeútao CONSELHO a deliberação das seguintes matérias:
l"üi;;å) solução das eventuais divergências entre os SóCiOS;

b) definição dos poderes, atribuições, vedações e responsabilidade dos gerentes
do Empreendimento;

Ð aprovação das prestações de contas;
d) aprovação de bônus e/ou benefícios na SOCIEDADE e planos de

remuneração variável;
e) deliberações sobre paralisação ou continuidade dos serviços; e

Ð aprovação de cronograma financeiro.

cLÁusuLA oNzE - As deliberações do coNSELHo dar-se-ão por maioria,
facultando-se o voto de minerva ao representante da sócr¡. osrENSIvA.

V-DOS APORTES

CLÁUSULA aprovar em reunião do Conselho
financeiro,

for o
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CLÁUSULA TREZE - Cada SÓCIO arcarâcom os aportes financeiros necessários
para o cumprimento das obrigações deste coNTRATo, de acordo com o
estabelecido na Cláusula Segunda deste instrumento.

CLÁUSULA QUATOF{Zß, - Os recursos recebidos ficarão na conta corrente da
SOCIA OSTENSIVA, à disposição do Trabalho a que se prontificou a ser realizado,
a fim de suprir as suas necessidades de aportes, havendo a possibilidade de
distribuição para os sÓcros somente nas situações abaixo descritas:
(i) - decisão por maioria do capital votante emrealizar distribuição de recursos;
(ii) - existência de recursos suficientes para cobrir 15 (quinze) dias de desembolsos,

podendo o valor excedente ser distribuído para os SóCIOS,
desproporcionalmente às suas respectivas participações societárias.

VI _ DA INADIMPLÊNCIA

CLÁUSULA QUINZE - O SÓCIO que deixar de contribuir com os aportes nas
proporções estabelecidas na Cláusula Segunda deste instrumento, será considerado
inadimplente, após 3 (três) dias úteis da data programada para o referido depósito, e
será denominado sÓclo INADIMPLENTE. será denominado 

^sócÍo
ADIMPLENTE, aquele que cumprir com os aportes solicitados.

Parágrafo 1" - o(s) sÓcto1s¡ INADTMPLENTES arcarão com as seguintes
penalidades e encargos financeiros:

à) sobre a primeira inadimplência: multa de l%o (um por cento) e atualizações
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pela variação da taxa SELIC, mais lYo (um por cento) ao mês entre a data do
vencimento e a data do efetivo depósito bancário pro rata tempore, sendo
beneficiários dos valores desses encargos os SóCIOS ADIMPLENTES.

) sobre a segunda inadimplência, consecutiva ou não: multa de l%o (um por
cento) e atuahzações pela variação da taxa SELIC, mais 1.% (um por cento)
ao mês, entre a data do vencimento e a data do efetivo depósito bancário pro
rata tempore, acrescida da perda do direito de voto no coNSELHo, durante
a inadimplência, ficando desde já estabelecido que as medidas aprovadas no
período desta inadimplência não poderão ser objeto de alteração, e sendo
beneficiários dos valores dos encargos acima os sócros ADIMPLENTES.

Parágrafo 2' - A perda total da participação no resultado líquido dos SÓCIOS
TNADIMPLENTES, referida na alínea d) do Parágrafo lo da cláusula euinze
acima, não eximirá os mesmos das suas responsabilidades perante os SÓCIOS
ADIMPLENTES.

CLÁUSULA DEZESS que forem devidos ao(s) SÓCIO (S)
IN ou devolução de aportes, poderá ser

dos encargos definidos no Parágrafo {x
1o da
sÓcr

serão revertidos em

q

b,

t t... i 29tt

0AD
ou seja, o(s)
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cLÁusuLA DEZESETE - Qualquer concessão em não se cobrar os valores
devidos e os respectivos acréscimos, não implicará em renúncia ou perdão aos
SOCIOS INADIMPLENTES, devendo eventuais inadimplências ser imediatamente
comunicadas pela administração do Empreendimento aos sÓcros
ADIMPLENTES.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os SÓCIOS participantes serão excluídos da sociedade se
deixar de cumprir as obrigações estabelecidas nas cláusulas doze a quatorze e, caso
isto ocorra, a sÓcIA OSTENSIVA poderá requerer o registro de alteração da
sociedade independentemente de qualquer notificação prévia e sem a assinatura do
SOCIO excluído.

CLÁUSULA DEZOITO - Ocorrendo à falta ou inadimplemento da taxa SELIC
citada nas alíneas a,b, c e d do Paúryrafo 1o da Cláusula Quinze acima, aplicar-se-á o
índice oficial que mais se aproximar dataxaora pactuada.

VI - ESCRITURAÇÃO" BALANÇOS E LIOUIDAÇ,Ã,O

CLÁUSULA DEZENOVE - Ainda que conduzidas em nome da SóCIA
OSTENSM, todas as operações e atividades abrangidas por este contrato correrão
sempre por conta da SoGIEDADE, cabendo à SÓCIA OSTENSM, para este
efeito, manter liwos próprios para a referida SOCIEDADE, a par de sua
contabilidade, para apuração dos resultados da SOCIEDADE, na qual serão

.*qd,$þitados e creditados, conforme o caso, todos os direitos, receitas, custos, despesas,

ijþþÏigações, responsabilidade e exigibilidades da SOCIEDADE, incluindo,
::ii'lb$þecificamente, despesas administrativas e de aluguéis de equipamentos, custos dos
'' $çr.viços contratados a terceiros, honorários de advogados contratados, custos,

despesas e encarqos financeiros.
, ,;.ii:,

IrI.,
CTAUSULA VINTE - O exercício social terá início em 1o de janeiro de cada ano

' ênoerrando-se em 31 de dezembro, quando a sÓcm OSTENSIV A, farâ levantar as
demonstrações financeiras específicas da SOCIEDADE, considerando as eventuais
antecipações de distribuição. Os lucros ou os prejuízos apurados terão a destinação
que os SOCIOS determinarem.

Parágrtfo 1o - A qualquer momento, por deliberação dos sÓctos, levantar-se-ão
demonstrações financeiras intermediárias, nas quais será apurado o resultado da
SOCIEDADE no período, o qual terá a destinação deliberada pelos SÓCIOS.

Parágrafo 2o - Os lucros s poderão ser distribuídos entre os SÓCIOS
dos mesmos no patrimônio social se os

expressamente, através de deliberação
SOCIOS.

a vigência da
nos termos da Cláusula

sÓcros,
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recebidos os haveres e pagos todos os débitos a SOCIEDADE será considerada
dissolvida.

VIII _ CRSSÃO DAS PARTI ACÕES

CLÁUSULA VINTE E DOIS - Os SÓCIOS não poderão ceder ou transferir os
direitos decorrentes do presente instrumento, dado o caráLter personalíssimo do
"animus societatis" existentes entre as partes contratantes, exceto mediante a prévia
anuência unânime do Conselho.

IX - GARANTIAS E RESPONSABILIDÄDES

CLÁUSULA VINTE E TRÊS - Em quaisquer garantias ou contra garantias que as
sócias venham a prestar em favor do Empreendimento, cada uma delas se obrigará
exatamente na proporção de sua participação na SOCIEDADE.

Parágrafo Único - se por qualquer motivo, um sóclo fornecer sozinho alguma
garantia, desde que tal tenha sido aprovada por todos os sÓcIos, estes se obrigam a
fornecer àquela que prestou sozinha a garantia, contra garantias na proporção de suas
participações.

ULA VINTE E QUATRO - Os ônus financeiros de eventuais reclamações
previdenciárias, civis e fiscais e demais procedimentos judiciais,

por empregados, ex-empregados ou terceiros, inclusive fornecedores,
durante e após o término da mesma, contratados diretamente pela SÓCIA

TENSIVA para execução do Empreendimento, serão suportados pelos sócros,
à participação de cada uma na SOCIEDADE.

USULA VINTE E CINCO - Fica convencionado entre os SÓCIOS que
qualquer ônus advindo da execução deste contrato, inclusive e especialmente os ônus
relativos às responsabilidades legais ou contratualmente imputáveis aos
empreendedores, às responsabilidades fiscais, cíveis e trabalhistas, mesmo após a
dissolução da SOGIEDADE, será integralmente rateado entre os sóclos, na
proporção de suas respectivas participações na SOCIEDADE.

CLÁUSULA VINTE E SEIS - Excetuam-se da hipótese acima as situações em que,
comprovadamente, a responsabilidade for de um dos SÓcIoS, o qual deverá aicar
exclusivamente com o ônus daí decorrente, inclusive assumindo isoladamente a
responsabilidade civil elou a criminal como permitido for pela legislação.

cLÁusuLA vrNTE E SETE - os sÓcros se obrigam a não dar como garantia
de quaisquer obrigações do exercício de suas atividades, a

percepção de lucros, recebíveis, créditos
de penhora, arresto ou seqüestro de

ados a esta SOCIEDADE, o
todos os esforços e praticar todos
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não o fazendo, caracterizar infração ao presente instrumento, estando sujeita às
penalidades previstas em lei.

X _ DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VINTE E OITO - O presente contrato é celebrado em caráter
ir:revogável e irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA VINTE E NOVE - Os SÓclOS declaram inexistir qualquer outro
contrato ou convenção anterior ao presente, que impeça ou limite o que foi pactuado
neste instrumento.

CLÁUSULA TRINTA - O,presente Instrumento entrará em vigor na data de sua
assinatura, vinculando os SÓCIOS e seus eventuais sucessores até o término do
prazo de duração das responsabilidades relativas à SOCIEDADE.

CLÁUSULA TRINTA E UM - Os SÓCroS se obrigam a observar as disposições
contidas neste instrumento, ficando vedadas quaisquer associações e/ou operações
com terceiros relacionados ao objeto deste instrumento.

CLÁUSULA TRINTÄ E DOIS _ POdCrá SCr EXCIUídO dA SOCIEDADE, A CritériO
exclusivo dos outros sÓcIos, o sÓcro que requerer recuperação
judicial/extrajudicial ou tiver sua falência decretada ou, ainda, se a pessoa jurídica
referente à mesma for dissolvida por qualquer razão.

cLÁusuLA TRTNTA E TRES - Em caso de descumprimento por parte de
qualquer dos sÓctos, de qualquer das cláusulas ora acordádas, o só^cro infruto,
ficarâ ilimitadamente responsável pelo prejtízo que causar aos demais SóCIOS e/ou
à SOCIEDADE em razão da sua inadimplência.

cLÁusuLA TRTNTA E euATRo - os sócros se obrigam a manter extrema
confidencialidade sobre este instrumento, sendo que todas as questões a ele
referentes deverão ser tratadas reservadamente pelas mesmas, não podendo ser
transmitidas a terceiros, salvo expressa autonzação, por escrito dos demais SÓCIOS,
devendo tal condição de confidencialidade prevalecer mesmo após a dissolução da
SOCIEDADE.

i"'¡Parágrafo Único - Caso qualquer das Partes descumpra as obrigações de sigilo

'.,previstas nesta Cláusula deverá, sem prejuízo da indenização das perdas e danos
ocorridos, pagar multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

CLÁUSULA TRINTA as solicitações, consentimentos,

procedido
deste instrumento deverão ser
recebidas quando entregues

com confirmação de recebimento,
expresso (Sedex, DHL, FEDEX,

por mero

ou no
etc.).
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instrumento deverá se dar aos respectivos domicílios indicados no preâmbulo deste
instrumento

CLÁUSULA TRINTA E SEIS - Os casos omissos serão resolvidos de comum
acordo, aplicando-lhes as disposições da Lei no 10.406, de 12.01.2002.

CLÁUSULA TRINTA E SETE - Fica eleito o foro Central da Capital do Estado de
São Paulo para os procedimentos judiciais referentes a este instrumento contratual,
com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja
ou venha a ser.

E por estarem assim justos e contratados, os sÓcIos assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas, para que, desde já, se operem todos os efeitos legais, devendo ser
levado a registro em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Capital do
Estado de São Paulo.

São Paulo, 05 de janeiro de

(Esta página
EM CONTA
de20t2.)

com assinaturas é integrante da 4u.

DE

CLEIDE

SOCIEDADE
em 05 de janeiro
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(Esta página com assinaturas é parte integrante da 4u. alteração do CONTRATO DA SOCIEDADE
EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO NOVA ERA COMUNICAÇAO SP, firmado em 05 de janeiro
de 20t2.)

TESTEMTINHAS:

1

Nome:
End:
RG:

RUA

End.
RG:
CPF

5.863.242 - SSP-BA

L PESSOA

WILLIAM JTINIOR

AS JI.INIOR

TINES
ASSLINÇAO
N'. 1I4 _ IPIRANGA - SÃO PAULO

2. d^'W*Ð @J) &-rr,..,t
Nome\ñToN Io c ALr/cupu .z¿--
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RUA ITAPICURU N'. 471 - AP. I91 - PERDIZES _ SÄ.O PAULO
10.266.s37
012.465.506-87

9o Ofici¡l de de Títulos e Docum€ntos e
Civil de Pessa Jurídic¡ - CNPJ: 68. 1s7.387 10001-28

çr
\
f

À

V

Rua Boa
R$

Vista,
65,32

314 - 2" andar - Cenfro - CEP. 01014-000 - São paulo/Sp

Protocolado e prenotado sob o n. 1.139.198 em
R$ 18,56 ollo2lzot2e
R$ 13,77

R$ 3,47

R$ 3,47

sobon.l
a

Ipesp

R. Civll

T. lustlça

Total

Selos e taxas
Recolhidos

p/verba

W

2010
01

R$ 104,s9

1088

Cristiano l3

2$e
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6u. ALTERAÇAO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

NOVA ERA OSP

Pelo presente irrstrurnento particular as partes abaixo assinadas:

1. NOVA/SB COMUNICAÇÃO LTDA, com sede em São Paulo, no Estado
de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas n' 8.501 - 16o Andar -

Conjunto 16I (CEP 05425-070), inscrita no CNPJ/MF sob o no

57.118.92910001-37, neste ato, representada nos termos de seu contrato
social, por seus representantes legais, SILVANA RADETICH TINELLI,
italiana, publicitária, divorciada, portadora da Carteira de Identidade de
Estrangeiro RNE no W558573-0, e inscrita no CPF/MF sob n" 671.217.058-
34, residente e domiciliada na Avenida das Nações Unidas n' 8.501 - Sala
16I, na cidade e Capital do Estado de São Paulo (CEP 05425-070); e JOÃO
ROBERTO VIEIRA DA COSTA, brasileiro, administrador de empresas,
solteiro, portador da Carteira de Identidade R.G. n". 13.548.223 SSP-SP,
inscrito no C.P.F./M.F, sob o no. 046.611.328-58, residente e domiciliado na
Avenida das Nações Unidas n' 8.501 - Sala 16l, na cidade e Capital do
Estado de São Paulo (CEP 05425-070), ambos atuando na qualidade de, e a
seguir denominada SÓCr¿. OSTENSIVA;

2. CLEIDE APARECIDA OLIVEIRA TON4^Z, brasileira, Publicitária,
solteira, portadora da Carteira de Identidade no 12.986.636, expedida pela
SSP-SP, e inscrita no CPF/MF sob o no 034.761.778-66, residente e
domiciliada na Rua Aragão n" 209 - Vila Mazzei, na cidade e Capital do
Estado de São Paulo (CEP 02308-000). atuando na qualidade de, e a seguir
denominada SÓCN PARTICIPANTE;

3. MARCOS AUGUSTO BUGNI, brasileiro, Publicitário, solteiro, portador da
Carteira de Identidade no 6.475.068, expedida pela SSP-SP, e inscrito no
CPF/MF sob o no 660.8I1.778-04, residente e domiciliada na Rua Augusta no

1819 - Cerqueira Cesar, na cidade e Capital do Estado de São Paulo (CEP ,{' ,

01413-000), atuando na qualidade de, e a seguir denominado SÓCIO \,
PARTICIPANTE;

4. MARIA DE FÁTIMA NUNES MACHADO, brasileira, Publicitária, casada
portadora da Carteira de Identidade no 11.925.554-6 expedida pela SSP-SP,
inscrita no CPF/MF sob o n'004.189.268-24, residente e domiciliada na
Sarkis Guludijan no 8 - City Bussocaba,na cidade e Capital do Estado de S

de, e a seguir

I
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5. MARCELO SILVA MAIA, brasileiro, Publicitário, casado, portador da
Carteira de Identidade no 20.478.589, expedida pela SSP-SP, e inscrito no
CPF/MF sob o n" 278.693.678-00, residente e domiciliado à Rua Geórgia no

841, casa 1 - Brooklin Paulista, na cidade e Capital do Estado de São Paulo
(CEP 04559-011), atuando na qualidade de, e a seguir denominado SÓCIO
PARTICIPANTE;

6. RICARDO JOSÉ BOTELHO FURRIEL' brasileiro, Publicitário, casado,
portador da Carteira de Identidade n" 7.904.947 - expedida pela SSP-SP, e
inscrito no CPF/MF sob o n'050.958.378-46, residente e domiciliado na Rua
Germano Ulbrich no 184 - apto 7l -Yila Andrade, na cidade e Capital do
Estado de São Paulo (CEP 05711-240), atuando na qualidade de, e a seguir
denominado sÓclo PARTICIPANTE;

7. SANDRA LUMIE YOSHIMARU TAMAE, brasileira, Publicitária, easada,
portadora daCarteira de Identidade n' 17.959.167-8, expedida pela SSP-SP, e

inscrita no CPF/MF sob o no 118.710.398-51, residente e domiciliada na Rua
Montesquieu no 105 - apto I52 - Yila Mariana, na cidade e Capital do Estado
de São Paulo (CEP 04116-190), atuando na qualidade de, e a seguir
denominada sÓcrn PARTICIPANTE;

8. THIAGO EDUARDO VOLPE FURTADO, brasileiro, Publicitário, casado,
portador da Carteira de Identidade n" 24.166.360-X, expedida pela SSP-SP, e

inscrito no CPF/MF sob o n' 150.540.408-89, residente e domiciliado na Rua
Dr. Franco da Rocha f 669 - apto 32 - Perdizes) îa cidade e Capital do
Estado de São Paulo (CEP 05015-040), atuando na qualidade de, e a seguir
denominado sÓcro PARTICIPANTE;
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MAURICI MAIA LARUCCIA, brasileiro, Publicitário, casado, portador da
Carteira de Identidade n' 12.310.822-6, expedida pela SSP-SP, e inscrito no
CPF/MF sob no 037.988.028-82, residente e domiciliado na lavenida Campos
Gcrais no 193 - ap. 12 - Real Parque, na cidade e Capital do Estado de São
Paulo (CEP 05684-000), atuando na qualidade de, e a seguir denominado
SÓCIo PARTICIPANTE;

ANDRÉ LUIS TAVARES PESSOA, brasileiro, publicitário, casado,
portador da Carteira de Identidade n'05.539.842-12, expedida pela SSP-BA,
e inscrito no CPF/MF sob n' 889.806.265-68, residente e domiciliado na Rua
Luis Augusto de Queiroz Aranha, n" 623 - Vila Madalena, na cidade e

Capital do Estado de São Paulo (CEP 05453-001), atuando na qualidade de, e
a seguir denominado SÓcIO PARTICIPANTE;

I 1. HERMES WILLIAM JURKOWITSCH JUNIOR' brasileiro, publici
casado, portador da Cartefua de Identidade no 9.342.106-0, expedida
SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob no 063.083.228-57, residente
domiciliado na Rua Romão Gomes n' 120 - Butantã, na cidade e Capital do
Estado de São Paulo (CEP 05502-030),
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LTNICOS SÓCIOS da SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇ,4O, que gira
sob a denominação de NOVA ERA COMUNICAÇÃ.O SP, cujo ato constitutivo foi
arquivado no 90 Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica desta Capital do Estado de São Paulo sob o no 1155845, em 0910812012.

CONSIDERANDO QUE:

(i) Por unanimidade, é aprovado o desligamento espontâneo do SÓCIO
PARTICIPANTE, MARCOS AUGUSTO BUGNI, acima
qualificado; transferindo sua participação, cotrespondente a 1,00% (um
por cento) no valor total de R$ 100,00 (cem reais), paru a Sócia
Ostensiva NOVA/SB COMUNICAÇÃ.O LTDA. jâ acimaqualificada;

(ii) Por unanimidade, é também aprovado o desligamento espontâneo do
SÓCIO PARTICIPANTE' ANDRÉ LutS TAVARES PESSoA,
acima qualificado; transferindo sua participação, corespondente a

I,00o/o (um por cento) no valor total de R$ 100,00 (cem reais), para a
Sócia Ostensiva NOVA/SB COMUNICAÇÃO LTDA. jâ acima
qualificada;

(iiÐ Por unanimidade, é aprovada a entrada ¿o SÓCIO PARTICIPANTE,
IIERMES ZAMBINI, brasileiro, publicitário, casado, portador da
Carteira de Identidade no 12.134.257-8, expedida pela SSP-SP, e

inscrito no CPF/MF sob n" 063.110.208-66, residente e domiciliado na
Avn. Lavandisca no 52, Apto. 54- Moema, na cidade e Capital do
Estado de São Paulo (CEP 04515-010), atuando na qualidade de, e a
seguir denominado SÓCIO PARTICIPANTE; com a participação
correspondente a 1,00o/o (um por cento) no valor total de R$ 100,00
(cem reais), adquirida junto a Sócia Ostensiva NOVA/SB
COMUNICAÇÃO LTDA. já acima qualificada;

Por unanimidade, é aprovada a entrada da SÓCm PARTICIPANTE'
CERES COSTA NASCIMENTO, brasileira, publicitária, solteira,
portadora da Carteira de ldentidade no 06.689.250-35, expedida pela
SSP-BA, e inscrito no CPF/MF sob n' 504.884.225-15, residente e

domiciliada na Rua Loureiro da Cruz n" I2T, Apto. 81- Aclimação, na
cidade e Capital do Estado de São Paulo (CEP 01529-020), atuando na
qualidade de, e a seguir denominada SÓCm PARTICIPANTE; com

(iv)

a pafücipação correspondente a 1,00o/o (um por cento) no valor total
R$ 100,00 (cem reais), adquirida junto a Sócia Ostensiva NOVA/S
COMUNICAÇAO LTDA. já acima qualificada;
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(v)

(vi)

Os SÓCTOS PARTICIPANTES dão à SoCIEDADE EM CoNTA
DE PARTICIPAçÃO, e esta última aos primeiros, reciprocamente, a
mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação acerca de todas e
quaisquer obrigações ou direitos, a qualquer título ou natureza,
decorrentes do CONTRATO firmado pelas partes, especialmente os
relativos à remuneração, aporte e participação no resultado líquido da
sociedade;

-Þ

Nos termos da Cláusula Vinte e Dois do CONTRATO em vigor, o
Conselho instituído pela Cláusula Oitava do mesmo instrumento
contratual anuiu previamente à transferência de direitos pactuada entre
os SOCIOS PARTICIPANTES que ora se desligam da SOCIEDADE
EM CONTA DE PARTTCIPAÇÃO e a SÓCIA OSTENSIVA.

DECIDEM' unanimemente:

I - APROVAR o desligamento dos SOCIOS PARTICIPANTES MARCOS
AUGUSTO BUGNI e ANDRÉ LUIS TAVARES PESSOA, bem como a cessão de
suas respectivas quotas e participação à SÓCf¿. OSTENSIVA, acima qualificada,
nos termos dos 'considerandos' acima;

il APROVAR A ENTTAIA dOS SÓCTOS PARTICIPANTES: HERMES
ZAMBINI e CERES COSTA NASCIMENTO, todos jâ acima qualificados, nos
termos dos consíderandos acima;

' il - ALTERAR, como conseqüência da deliberação retro, a CLAUSULA
SEGUNDA do instrumento contratual vigente, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

rï:
';PtÁUSatA SEGUNDA - A participação dos SOCTOS dar-se-á por meio dos
"il:þurtes 

Jînunceiros e não- Jînunceiros necessarios ù execução do Empreendimento,
'bVm como todos os díreitos e obrigações, nos termos e nas proporções previstas no
l:':i i
iWesente instrumento.
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SOCIOS PARTICIPAÇAO
o//o

O LTDA. -- NOVA/SB COMUNICA OSTENSIVA 90,00
(2) _ CLEIDE APARECIDA OLIVEIRA TOMAZ - SOCIA PARTICIPANTE 1,00
(3) - MARrA DE F,liTrMA NUNES MACHADO - SOCLA zARTTCTeANTE I,00

. (4) - MARCELO SILVA MALA - SOAO PARTTCTPANTE 1,00
(5) - RICARDO JOSE BOTELHO FURRTEL - SOAO PARTICIPANTE I,00
(6) _ SANDR.A LUMIE YOSHIMARU TAMAE _ SOCIA PARTICIPANTE I,00
(7) _ THIAGO EDUARDO VOLPE FURTADO _ SOCIO PARTICIPANTE 1,00

$) . MAARICT MAIA LARUCCIA _ SOCrc PARTICIPANTE I,00
(9)- HERMES WILLIAM JURKOWITSCH _ SOAO PARTICIPANTE 1,00 

^
(10) - HERMES ZAMBTNI - SOAO PARTICT?ANTE r,00

_ CERES COSTA NASCIMENTO _ PARTICIPANTE 1,00'A,
TOTAL \, Ioo.oo
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Pørágraþ 1" - O oporte financeiro inicial, totalmente integrølízado neste ato em
moeda conente nacional, é de R8 10.000,00 (dez mil reais).

Pørágrafo 2" - Quølquer novo aporte que seja requerido pelo Empreendimento, serít
definido como disposto nas Cláusulas 12, I3 e I4 deste instrumento contratual."

III- RATIFICAR todas as demais cláusulas e disposições do vigente CONTRATO
desta SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, como se a cada uma delas
fosse feita neste ato especial e particular menção; e

IV- CONSOLIDAR, em razão das deliberações acima, o CONTRATO que
doravante regerâ esta SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, a qual
igualmente se submete às disposições legais aplicáveis, e que os SÓCIOS por si e por
seus sucessores, mutuamente outorgam e aceitam, prometendo cumprir e respeitar,
passando a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO

ESTABELECER, como OBJETO DA SOCIEDADE,

(Ð a prestação dos serviços e desempenho das atividades inerentes ao
planejamento e execução da veiculação de anúncios, filmes e quaisquer outros
materiais de interesse dos clientes a seguir identificados, caracterizando-se
tais serviços, ao final, pela compra de tempo ou espaço em qualquer tipo de
mídia (TV, rádio, imprensa, etc...):

(i.a) SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SÃO paULO, com sede na Rua Costa Carvalho n" 300, na cidade e

capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob no

43.776.sr7l0001-80;

(i.b) PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, com sede no viaduto
do Chá no 15 - 6o andar, na cidade e Capital do Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob n'04.543.079/0001-58; e

(i.c) CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃo
PAULO - PRODESP - com sede na Rua Agueda Gonçalves no. 240

- na cidade de Taboão da Serra, Estado de são Paulo, inscrita no
C.N.P.J. sob no. 62.577 .92910001 -35.

(iÐ o gerenciamento desses serviços relacionados ao planejamento e execução de
mídia, inclusive, sem limitação, serviços de criação e atendimento
campanhas solicitadas e aprovadas pelo cliente.

b'iii) - CELEBRARo Contrato
PARTICIPAÇÃO, nos

desta SOCIEDADE EM CONTA
das seguintes
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I- NATUREZA DO PRESENTE CONTRATO, OBJETO E
PARTICIPAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A SÓCIA OSTENSIVA constitui neste ato com oS

SÓCIOs PARTICIPANTES, SoCIEDADES EM CoNTA DE PARTICIPAÇÃo,
sem firma social, para lucro comum, nos termos dos artigos 991 e seguintes do
Código Civil Brasileiro, para consecução conjunta do Empreendimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - A participação dos SÓCIOS dar-se-á por meio dos
aportes financeiros e não- financeiros necessários à execução do Empreendimento,
bem como todos os direitos e obrigações, nos termos e nas proporções previstas no
presente instrumento.

Parágrafo Lo - O aporte financeiro inicial, totalmente integralizado neste ato em
moeda coffente nacional, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
ffí:

Srágrafo 2" - Qualquer novo aporte que seja requerido pelo Empreendimento, será
d'ëfinido como disposto nas Cláusulas 12,13 e 14 deste instrumento contratual.

,TI _ OBRIGACOES ENTRE OS SOCIOS E DURAÇAO
q":F

Bf¡' :$ ölÁusul,A TERCEIRA - A SÓCrA OSTENSIVA trabalh arëL parao fim social e

X di: þsponderá perante terceiros por todas as obrigações relacionadas aolT: Empreendimento e a presente SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO,
qq sem prejuízo do disposto no parágrafo segundo da cláusula anterior.
I

cLÁusuLA QUARTA - os sÓcIos e as sÓcIAS rARTICInANTES ficarão
obrigados solidariamente para com a SÓCU. OSTENSIVA na proporção de sua
participação no Empreendimento pelos resultados do negócio social.

CLÁUSULA QUINTA - A SOCIEDADE durará pelo
do Trabalho a que se prontificou no enunciado II das

ento

ct t

h
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SOCIOS PARTICIPAÇÃO
o//o

(1) _ NOVA/SB COMUNICAÇAO LTDA. - SOCIA OSTENSII/A 90,00
(2) _ CLEIDE APARECIDA OLIVEIRA TOMAZ - SOCIA PARTICIPANTE 1,00
(3) _ MARIA DE FATIMA NUNES MACHADO _ SOCIA PARTICIPANTE 1,00
(4) _ MARCELO SILVA MAIA - SOCIO PARTICIPANTE I,00
(5) _ RICARDO JOSE BOTELHO FURRIEL _ SOCIO PARTICIPANTE I,00
(6) - SANDRA LUMIE YOSHIMARU TAMAE _ SOCIA PARTICIPANTE 1,00
(7) - THIAGO EDUARDO VOLPE FURTADO - SOCIO PARTICIPANTE 1,00
(8) - MAURICI MAIA LARUCCIA - SOCIO PARTICIPANTE 1,00
(9) - HERMES WILLIAM JURKOWITSCH _ SOCIO PARTICIPANTE 1,00

Q0) - HERMES ZAMBINI - SOAO PARTTCTPANTE I,00
(11) _ CERES COSTA NASCIMENTO _ SOCIA PARTICIPANTE 1,00
TOTAL 100,00

constituem o seu OBJETO, tendo início a partir da
aclma

a

\1,
6
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III - DA ADMINISTRACÃO

CLÁUSULA SEXTA - Todas as atividades e operações da SOCIEDADE serão
conduzidas em nome da SÓCIA OSTENSIVA, cabendo-lhe a representação ativa e

passiva da SOCIEDADE, inclusive perante terceiros, com poderes de

CLÁUSULA SÉTIMA - A liderança e coordenação das atividades relativas ao

Empreendimento caberão à SÓCIA OSTENSIVA, que terá as seguintes atribuições:
a coordenação geral, comercial e organizacional dos SÓCIOS durante a execução do
objeto deste instrumento e a condução dos entendimentos com os clientes,
autoridades e quaisquer terceiros, inclusive a emissão das correspondências
necessárias.

IV - DO CONSELHO

CLÁUSULA OITAVA - Os SÓCTOS e as SÓCIAS PARTICIPANTES atuaTão

em conjunto com a SÓCt¡. OSTENSIVA nas atividades relacionadas ao
gerenciamento e execução do Empreendimento, constituindo para tanto um
CONSELHO, composto por um membro efetivo e um suplente de cada categoria de
SOCIO, sendo:

PeIa SÓCIA OSTENSIVA:

Titular: JOÃO ROBERTO VIEIRA DA COSTA, brasileiro, administrador de
empresas, solteiro, portador daCarteira de Identidade R.G. n'. 13.548.223 SSP-
SP, inscrito no C.P.F./M.F, sob o n'. 046.61 1.328-58, residente e domiciliado na
Avenida das Nações Unidas n'8.501 - Sala 16l,na cidade e Capital do Estado
de São Paulo (CEP 05425-070);

*," 
(}i, Suplente: SILVANA RADETICH TINELLI, italiana, publicitária, divorciada,

li;:q portadora da Cartcira dc Idcntidadc dc Estrangeiro RNE n' W558573-0, e
L t.l ,Lnr

,,.;,; ili¡ inscrita no CPF/MF sob n" 671.217.058-34, residente e domiciliada na Avenida
,::1,,;;; das Nações Unidas n" 8.501 - Sala 16l,na cidade e Capital do Estado de São

:, lniu Paulo (CEP 05425-070);
,,,.,,t ,,,.f
,,,: il'*

':i Pèlos SOCIOS (AS) PARTICIPANTES:
tI¡ tlri

Titular: THIAGO EDUARDO VOLPE FURTADO, brasileiro, Publicitário,
casado, portador da Carteira de Identidade n" 24.166.360-X, expedida pela SSP-
SP, e inscrito no CPF/MF sob o n" 224.008.048-50, residente e domiciliado na
Rua Dr. Franco da Rocha n" 669 - apto 32 - Perdizes) na cidade e Capital do
Estado de São Paulo (CEP 05015-040),

Suplente: CLEIDE APARECIDA OLIVEIRA TO
Publicitária, solteira, portadora da de .636,
pela SSP-SP, e inscrita no C 778-66, residente
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domiciliada na Rua Aragão n" 209 - Vila Mazzei, na cidade e Capital do Estado
de São Paulo (CEP 02308-000),

CLAUSULA NONA - O CONSELHO se reunirá periodicamente, sendo ao menos
uma vez a cada mês ou, excepcionalmente, quando convocado por qualquer dos
sÓcros.

CLÁUSUL ADF.Z - Caberâao CONSELHO a deliberação das seguintes matérias:
a) solução das eventuais divergências entre os SÓCIOS;
b) definição dos poderes, atribuições, vedações e responsabilidade dos gerentes

do Empreendimento;
c) aprovação das prestações de contas;
d) aprovação de bônus e/ou beneficios na SOCIEDADE e planos de

remuneração variável;
e) deliberações sobre paralisação ou continuidade dos serviços; e

Ð aprovação de cronograma financeiro.

CLÁUSULA ONZE - As deliberações do CONSELHO dar-se-ão por maioria,
facultando-se o voto de minerva ao representante da SÓCt¿, OSTENSIVA.

V - DOS APORTES FINANCEIROS

CLÁUSUL A DOZtr. - As partes deverão aprovar em reunião do Conselho
especialmente convocadapara tanto, cronograma financeiro, comprometendo-se a, se

for o caso, aportar os recursos necessários.

CLÁUSULA TREZE - CadaSÓCIO arcaÉtcom os aportes financeiros necessários
para o cumprimento das obrigações deste CONTRATO, de acordo com o

estabelecido na Cláusula Segunda deste instrumento.

TGLAUSULA QUATORZE - Os recursos recebidos ficarão na conta corrente da

,'{ pÓCfA OSTENSM, à disposição do Trabalho a que se prontificou a ser realizado,
¡;':r 

J;flI fim de suprir as suas necessidades de aportes, havendo a possibilidade de
:t ", 'ifistribuição para os SÓCIOS somente nas situações abaixo descritas:

,' ",; l(il - decisão por maioria do capital votante em realizar distribuição de recursos;
Ll.tii) - existência de recursos suficientes para cobrir 15 (quinze) dias de desembolsos,

:ï.¡ i:;:i podendo o valor excedente ser distribuído paÍa os SÓCIOS,
1it ål desproporcionalmente às suas respectivas participações societárias.

VI - DA INADIMPLÊ,NCIA

CLÁUSULA QUINZE - O SÓCIO que deixar de contribuir com os aportes nas
proporções estabelecidas na Cláusula Segunda deste instrumento, será
inadimplente, após 3 (três) dias úteis da data programada to,
será denominado SÓCIo INADIMPLENTE. Será Sócr
ADIMPLENTE, aquele que cumprir com os

(r\r\-/

q

\
'-Í

3 8



il\

\J

-.tr\
ftl
f#l
{rt

6ûA
x.{Íf*)
çn

,

üir(}øI
rì, f:) i{'

.: /l i,,. ,:

'¡_ l.,: !

.1.,.

-_l ;

',.*1 --:*'

ilis

Parágrafo 1' - O(s) SÓCIOS INADIMPLENTES arcarão com as seguintes
penalidades e encargos financeiros:

a) sobre a primeira inadimplência: multa de lo/o (um por cento) e atualizações
pela variação da taxa SELIC, mais 1% (um por cento) ao mês entre a data do
vencimento e a data do efetivo depósito bancário pro rata tempore, sendo
beneficiários dos valores desses encargos os SÓCIOS ADIMPLENTES.

b) sobre a segunda inadimplência, consecutiva ou não: multa de IYo (um por
cento) e atualizações pela var'ação da taxa SELIC, mais 1.% (um por cento)
ao mês, entre a data do vencimento e a data do efetivo depósito bancëtno pro
rata tempore, acrescida da perda do direito de voto no CONSELHO, durante
a inadimplência, ficando desde já estabelecido que as medidas aprovadas no
período desta inadimplência não poderão ser objeto de alteração, e sendo
beneficiários dos valores dos encargos acima os SÓCIOS ADIMPLENTES.

Parágrafo 2" - A perda total da participação no resultado líquido dos SÓCIOS
INADIMPLENTES, referida na alinea d) do Parâgrafo 1o da Cláusula Quinze
acima, não eximirá os mesmos das suas responsabilidades perante os SÓCIOS
ADIMPLENTES.

CLÁUSULA DEZESSETS - Dos valores que forem devidos ao(s) SÓCIO (S)
INADIMPLENTE(S), a título de remuneração ou devolução de aportes, poderá ser

descontada os valores inadimplidos, acrescidos dos encargos definidos no Parágrafo
1'da Cláusula Quinze, sendo certo que tais valores serão revertidos em favor do(s)
SÓCtOlS¡ que estiverem em dia com as suas obrigações, ou seja, o(s) SÓCIO1S¡
ADTMPLENTE(S).

CLÁUSULA DEZESETE - Qualquer concessão em não se cobrar os valores
devidos e os respectivos acréscimos, não implicará em renúncia ou perdão aos

,-1$þCIOS INADIMPLENTES, devendo eventuais inadimplências ser imediatamente
i.,;þßlmunicadas pela administração do Empreendimento aos SÓCIOS
r ' ;TDIMPLENTES.
" . flr'l

,:rll
i : JanACRAFO UNICO: Os SOCIOS participantes serão excluídos da sociedade se

':r :iÏpixar de cumprir as obrigações estabelecidas nas cláusulas doze a quatorze e, caso
..,,.. I ;'

;,1 ,isto ocorra, a SOCIA OSTENSIVA poderá requerer o registro de alteração da
".';übciedade independentemente de qualquer notificação prévia e sem a assinatura do

sÓClO excluído.

CLAUSULA DEZOITO - Ocorrendo à falta ou inadimplemento da taxa SELIC
citada nas alíneas a,b, c e d do Parágrafo 1'da Cláusula Quinze acima, aplicar-se-á o
índice oficial que mais se aproximar dataxa ora pactuada.

VI _ ESCRITURAÇÃO. BALANÇOS E LIOUIDACÃO

CLAUSULA DEZENOVE - Ainda que
as operações e atividades a

em
OSTENSIVA,

'ì-ü-l

da SÓ

9



sempre por conta da SOCIEDADE, cabendo à SÓCIA OSTENSIVA, para este
efeito, manter livros próprios para a referida SOCIEDADE, a par de sua
contabilidade, para apuração dos resultados da SOCIEDADE, na qual serão
debitados e creditados, conforme o caso, todos os direitos, receitas, custos, despesas,
obrigações, responsabilidade e exigibilidades da SOCIEDADE, incluindo,
especificamente, despesas administrativas e de aluguéis de equipamentos, custos dos
serviços contratados a terceiros, honorários de advogados contratados, custos,
despesas e encargos financeiros.

CLÁUSULA VINTE - O exercício social terá início em 1o de janeiro de cada ano
encerrando-se em 31 de dezembro, quando a SÓCf¡. OSTENSIVA fará levantar as

demonstrações financeiras específicas da SOCIEDADE, considerando as eventuais
antecipações de distribuição. Os lucros ou os prejuízos apurados terão a destinação
que os sÓctos determinarem.

Parágrafo 1' - A qualquer momento, por deliberação dos SÓCIOS, levantar-se-ão
demonstrações financeiras intermediárias, nas quais será apurado o resultado da
SOCIEDADE no período, o qual terâ adestinação deliberada pelos SÓCIOS.

Parágrafo 2o - Os lucros apurados poderão ser distribuídos entre os SÓCIOS
desproporcionalmente à participação dos mesmos no patrimônio social se os
SOCIOS, por maioria, assim o resolverem expressamente, através de deliberação
lavradaem ata de Reunião ou em Acordo ¿e SÓCIOS.

CLAUSULA VINTE E UM - Cessada a vigência da
DE PARTICIPACAO constituída nos termos da

fornecer àquela que prestou sozinha agarantia,
participações.

SOCIEDADE EM CONTA
Cláusula Primeira, esta

de

VIII _ CESSÃO DAS PARTICIPAÇÕES'.t i:'ü

ì..", 
":{j

{i i, tl:I,i

t :i tin'tl

,;:..;r I

,,,,,.ì r \'l
¿r.¡ lltlL¡'ry
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:;il;: ü' 6)
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t

SOCIEDADE entrará em liquidação, sendo liquidantes os SOCIOS, em conjunto.
recebidos os haveres e pagos todos os débitos a SOCIEDADE será considerada
dissolvida.

CLÁUSULA VINTE E DOIS - Os SÓCIOS não poderão ceder ou transferir os
direitos decorrentes do presente instrumento dado o caráter personalíssimo do
"animus societatis" existentes entre as partes contratantes, exceto mediante a prévia
anuência unânime do Conselho.

IX - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA VINTE E TRÊ,S - Em quaisquer garantias ou contragarantias que as

sócias venham a prestar em favor do Empreendimento, cada uma delas se obrigará
exatamente na proporção de sua participação na SOCIEDADE.

Parágrafo Único - Se por qualquer motivo, um SÓCIO fornecer
garcntia, desde que tal tenha sido aprovada por todos os obrigam

\
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CLAUSULA VINTE E QUATRO - Os ônus financeiros de eventuais reclamações
trabalhistas, previdenciárias, civis e fiscais e demais procedimentos judiciais,
propostos por empregados, ex-empregados ou terceiros, inclusive fornecedores,
Fisco, durante e após o término da mesma, contratados diretamente pela SÓCIA
OSTENSIVA para execução do Empreendimento, serão suportados pelos SÓCIOS,
proporcionalmente à participação de cada uma na SOCIEDADE.

CLAUSULA VINTE E CINCO - Fica convencionado entre os SOCIOS que
qualquer ônus advindo da execução deste contrato, inclusive e especialmente os ônus
relativos às responsabilidades legais ou contratualmente imputáveis aos
empreendedores, às responsabilidades fiscais, cíveis e trabalhistas, mesmo após a
dissolução da SOCIEDADE, será integralmente rateado entre os SÓCIOS, na
proporção de suas respectivas participações na SOCIEDADE.

CLÁUSULA VINTE E SEIS - Excetuam-se da hipótese acima as situações em que,
comprovadamente, a responsabilidade for de um dos SÓCIOS, o qual deverâ arcar
exclusivamente com o ônus daí decorrente, inclusive assumindo isoladamente a
responsabilidade civil e/ou a criminal como permitido for pela legislação.

CLÁUSULA VINTE E SETE - Os SÓCIOS se obrigam a não dar como garantia
de quaisquer obrigações em decorrência do exercício de suas atividades, a
participação na SOCIEDADE, direito de percepção de lucros, recebíveis, créditos
junto ao Poder Público, etc.. No caso de penhora, arresto ou seqüestro de
participação, lucros ou outros direitos vinculados a esta SOCIEDADE, o SÓCIO
titular de referidos direitos obriga-se a envidar todos os esforços e praticar todos os
atos necessários no âmbito da legislação para desonerar tais direitos, sob pena de, em
não o fazendo, caracterizar infração ao presente instrumento, estando sujeita às'' 'þenalidades 

previstas em lei.

X - DISPOSIÇÕES GERAIS
Élu

¡,PLAUSULA VINTE E OITO - O presente contrato é celebrado em carëtter
::;'{:iTevogável e irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores a qualquer título.
"':i.

! l,l:r|

l i ,tLÁUSULA VINTE E NOVE - Os SÓCIOS declaram inexistir qualquer outro

,.,,1i,:Þontrato ou convenção anterior ao presente, que impeça ou limite o que foi pactuado

:::i 
d heste instrumento.

fì.d ,ir I

CLÁUSULA TRINTA - O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua
assinatura, vinculando os SÓCIOS e seus eventuais sucessores até o término do
prazo de duração das responsabilidades relativas à SOCIEDADE.

CLÁUSULA TRINTA E UM - Os SÓCIOS se obrigam a observar as disposiçõ
contidas neste instrumento, ficando vedadas quaisquer associações e/ou
com terceiros relacionados ao objeto deste instrumento.

CLAUSULA TRINTA E DOIS - Poderá ser excl

ll
0

i.,.*

exclusivo dos outros SOCIOS, o SOCIO
da E, a cri
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rìlÍ
l¡r¡-
{:l (tl

judicial/extrajudicial ou tiver sua falência decretada ou, ainda, se a pessoa jurídica
referente à mesma for dissolvida por qualquer tazão.

CLÁUSULA TRINTA E TRES - Em caso de descumprimento por parte de
qualquer dos SÓCIOS, de qualquer das Cláusulas ora acordadas, o SÓCIO infrator
ftcarâilimitadamente responsável pelo prejuizo que causar aos demais SÓCIOS e/ou
à SOCIEDADE em razão da sua inadimplência.

CLÁUSULA TRINTA E QUATRO - Os SÓCIOS se obrigam a manter extrema
confidencialidade sobre este instrumento, sendo que todas as questões a ele
referentes deverão ser tratadas reservadamente pelas mesmas, não podendo ser
transmitidas a terceiros, salvo expressa attonzação, por escrito dos demais SÓCIOS,
devendo tal condição de confidencialidade prevalecer mesmo após a dissolução da
SOCIEDADE.

Parágrafo Único - Caso qualquer das Partes descumpra as obrigações de sigilo
previstas nesta Cláusula deverá, sem prejuizo da indenização das perdas e danos
ocorridos, pagar multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

CLÁUSULA TRINTA E CINCO Todas as solicitações, consentimentos,
notificações, avisos ou comunicações decorrentes deste instrumento deverão ser
procedidos por escrito, e serão consideradas recebidas quando entregues
pessoalmente, ou quando enviadas por fac-símile, com confirmação de recebimento,
ou no terceiro dia útil quando enviadas por correio expresso (Sedex, DHL, FEDEX,
etc.). O endereçamento de todas as providências capituladas por meio deste
instrumento deverá se dar aos respectivos domicílios indicados no preâmbulo deste
instrumento.

CLAUSULA TRINTA E SEIS - Os casos omissos serão resolvidos de comum
acordo, aplicando-se-lhes as disposições da Lei no 10.406, de 12.01 .2002.

|þIÁUSULA TRINTA E SETE - Fica eleito o foro Central da Capital do Estado dc
iSão Paulo para os procedimentos judiciais referentes a este instrumento contratual,
,,1öom expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja

.i:;gu venha a ser.

e contratados, os SOCIOS assinam o presente
de igual teor e forma, na presença de 02 (
á, se operem todos os efeitos legais, devendo

levado a registro em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Capital
Estado de São Paulo.

São Paulo, 01, de novembro de2012.
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(Esta página com assinaturas é parte integrante da 6o. alteração do CONTRATO DA SOCIEDADE
EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO NOVA DRA COMUNICAÇÃO SP,
novembro de2012.)
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9. Ofrcial dn Registro de Títulos e Documentos e

Civil de Pessoa J .ca da Capital - CI,{PJ: 68.15?.387/0001-28
2*ádar - Centro - CEP. 01014-000 - São Paulo/SP

o0I mr¿l
Emol.

Estado

Ipesp

R. Civil

rt-
314 -

Protocolado e prenotado sob o n. 1.L69.274 em
Rua Boa Vista,

R$ 72,36

Rg 2o,ss 08/0U2013 e registrado, hoje, em m¡crofilme
,L69.274, em títulos e documentos.ìri l¿:

-*J*i*Ë ilä't??1.
rñ jd
:Eñ

n.a
R$ 15,27 sob o n. 1

n$ g,gs Averbado

T. Justiça Rg ¡,ss 1088

Total R$ 115,88

Selos e taxas
Recolhidos

p/verba Eder

3

Homem - Oficial
- Oficial Substituto
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DECLARAçÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. André Luiz Tavares pessoa,
RG nr. 05.539.842-17 - ssPiBA, cPF 889.800.265-68, brasileiro, casado, foi
prestador de serviços, como Redator, no período de 05/01 12012 à 01t11112.

Posteriormente retornou como prestador de serviços, Redator, em OglOSl2OlT
até o momento atual.

São Paulo,25 de Agosto de 2017

nciosamente,
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GERALDO MARIA APARECIDO DE OLIVEIRAJOSE

1- Tem de nencra

ATÉ
31/08/99
16106194
02104t05
30104110
28102114

Até o momento
18 anos

DE
01106194
01110193
15103104
25t04t06
03/05/10
03103t14

EMPRESA CONTRATANTE
Sette Comunicação e Marketinq LTDA

ropaganda LTDACriativa P
McCann - Erickson Publicidade LTDA

nova/sb Comunicacão LTDA
nova/sb Comunicação LTDA
nova/sb Comunicacão LTDA

TEMPO TOTAL DE EXPERIËNCIA NO MERCADO

DEPARTAMENTO

Criação

2-F Acadêmica
rNsflTUrçÃo

Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais

NIVEL EDUCACIONAL

Bacharel em Comunicação Social

DEPARTAMENTO

Criação

(Jr
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ISTRATO T ODE

São partes do presente distrato,

McCANN-ERICKSON PUBLICIDADE LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, na
Rua Loefgreen,2527, inscrita no CNPJAyIF sob o no 61.416.384/0001-l'2, doravurúe
denominada CONTRATANTE,

PARALAX ROTEIRO E EDIÇÃO LTDA., com sede na Cidade de Belo Horizonte,
naRuadosGuajajaras,624apto.5}4,BairroLourdes, CEp30l80-l00,MinasGerais,
inscrita no GNPJ/MF sob o n" 00.296.029/0001-62. doravante denominada
CONTRATADA,

vêm, através do presente distrato, estabelecer o que segue

L A CONTRATADA, nos termos da cláusula 10. 1, do contrato de prestação de
serviços celebrado em 15/03/2004, resolve rescindi-lo, dando-o por encerado a partir
desta data.

2. Declarunt as partes que todas as obrigacões e respectivos clireitos foram plenamente
cumpridos, não cabendo a nenhuma delas qualquer pendência.

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo.

São de 2005

PUBLICIDADE LTDA

P E LTDA.
,Iosé Geraldo Maria Aparecido de Oliveira

Testemunhas v
40 OFfGtO DE TU

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LO,IA
FONE: (61)
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com o origínal. (Lei
Tabeli ão: Evaldo Feitosa dcs
Srasilia.D F, 19 de Maio de 201?
LUiI SOAR ES FEITOSA

TEAUì-ORIZADOESCREVEN
1 1 9.Con¡u Itar selos: www. fjdftjus.br

DFT2C'1700eæ1rt1 59FBI.JJ

\\
\J

32t

o, 2 de abril

ê^l-. ? r

QUAIOUER GMEtrDÂ OU RÀ8UiA ItrVIIOÀRA O



t

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVrçOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado (I) McCANN-ERTCKSON
PUBLICIDADE LTDA., com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua

Loefgreen, no 2527, inscrita no CNPJ sob o no 61.416.3841000I-12, neste ato representada

na forma do seu Contrato Social, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE;
e, de outro (II) PARALAX ROTEIRO E EDIÇ,Ã,O LTDA., com sede na cidade de Belo

Horizonte, Rua dos Guajajaras, 629 apt. 504 - Bairro Lourdes, CEP 30180-100, Minas

Gerais, inscrita no CNPJ sob no 00.296.02910001-62, neste ato representada na forma do

seu Contrato Social, doravante denominada CONTRATADA, em conjunto denominadas

Partes, têm entre si ajustado o presente Contrato de Prestação de Serviços que se regerá

pelas seguintes cláusulas e condições:

I.
1.1 A CONTRATADA prestará os serviços na área de criação para a

CONTRATANTE, doravante denominados trabalhos, incluindo, mas não só, as

seguintes atividades:

a) Estratégiacriativa.

b) Coordenação dos projetos criativos em geral.

c) Criar idéias para eventos esportivos, culturais, feiras, congressos, etc...

d) Participar da criação de filmes, anúncios e peças publicitárias em geral.

e) Participar da elaboração de conceitos e estratégias criativas.

Ð Acompanhar a agência em visita a clientes e prospects, na apresentação de

campanhas publicitárias.

g) Acompanhar os processos de produção de filmes, layouts e artes finais.

II - IV{QDO ÐE OPERAC}ÏO

! ;:
2.1 A p¡estação dos serviços poderá ser feita nos escritórios da CONTRATADA, da

CONTRATANTE ou nos locais indicados pela CONTRATANTE.

nI-

0

) sM
1.-_-

3.1 São obrigações da CONTRATADA, so

6,,
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,0
3.1.1 abster-se de praticar qualquer ato efazer com que seus funcionários se abstenham

de qualquer ato que, de alguma forma, possa desabonar a CONTRATANTE
perante terceiros em geral;

3.1.2 não alterar, modificar a dinâmica dos Trabalhos, nem agir em desacordo com as

instruções da CONTRATANTE;

3.1.3 não utilizar o nome comercial ou marcas da CONTRATANTE, salvo se houver

autorização expressa desta e, apenas, para finalidade referente às Campanhas;

3.1.4 não praticar atos de concorrência contra a CONTRATANTE e seus clientes, nem

apoiar, sob qualquer forma, qualquer tentativa de concorrência de terceiros.

3.1.5 devolver à CONTR.A.TA,NTE, quando findo o presente Contrato, toda a

documentação lmatenais que lhe tiverem sido entregues, ou executados, durante a

vigência do contrato.

zelar pela imagem da CONTRATANTE e de seus clientes, durante e após findo

o prazo contratual;

IV - Qß..RI.GACOES DA C.SNTfrATANTE

4.T São obrigações da CONTRATANTE

4.1.1 Cumprir prontamente com os pagamentos assumidos neste Contrato;

," .4.1.2 Fornecer um local de trabalho seguro, além de materiais e/ou documentação
i necessários para o regular exercício dos serviços da CONTRATADA.

4.1.3 Pagamento de viagens e despesas a serviço, quando solicitados expressamente pela

CONTRATANTE.

v - EryçA$gos

5.1 A CONTRATADA é responsável por todos encargos trabalhista, previdenciário,

fundiário e tributário decorrentes deste

Lei;

3.t.6

*"ff"ïñM
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5.2 Não se estabelece qualquer forma de representação, consórcio, agenciamento,

vínculo empregatício ou responsabilidade solidária entre as Partes.

W - GARANTAS

6.1 CONTRATANTE ou CONTRATADA poderão suspender

o pagamento ou execução dos serviços na hipótese de inadimplemento da outra parte

de qualquer cláusula ou condição estabelecida neste Contrato, suspensão essa que

perdurará, sem qualquer acréscimo, até o cumprimento satisfatório do evento que lhe

deu causa.

WI - CONFIDENCIALIDAOE

7.T As partes se obrigam a manter e guardar, em absoluto sigilo, toda e qualquer

informação relacionada aos trabalhos, às próprias partes, seus sócios, diretores,

patrimônio ou clientes de que venha a ter conhecimento em razáo do

desenvolvimento de suas atividades, informações essas consideradas confidenciais;

7.2 A infração ao estabelecido nesta cláusula 7u sujeitará a parte infratora às sanções

penais cabíveis, sem prejuízo do pagamento das perdas e danos dela decorrente.

wu - T:RANSE,øR::ÊNCL+ QA:S, pBiiNGACpES

.,) 9.1 A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente,

as obrigações por ela assumidas neste Contrato, sem a prévia anuência, por escrito,

da CONTRATANTE. Em qualquer caso, todas as responsabilidades assumidas pela
i.j

CONTRATADA continuarão sendo exigíveis.

IX- PRBCO E,CONEICOES ÐE PA-GAMENTO

9.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, oomo honorários pelos serviços

prestados, uma remuneração mensal do bruto de R$ 7.000,00 (sete mil reais)

9.2 O pagamento será efetuado até o primeiro subsequente ao mês da prestação dos

(l

3 326

serviços, mediante apresentação de Nota Fatura;
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X. DURAÇAO

10.1 O presente Contrato é válido a partir de 15 de março de 2A04, por tempo

indeterminado, podendo ser rescindido, por qualquer das partes, mediante o aviso-

prévio de 30 (trinta) dias.

XI - DIREITOS AUTOR/IIS

1 1.I Fica expressamente convencionado que os direitos autorais sobre os trabalhos

realizados na vigência do contrato, são de propriedade única e exclusiva da

CONTRATANTE, que poderá, livremente, fazer uso deles a qualquer tempo.

lL2 A exclusividade de que se investe a CONTRATANTE será oponível mesmo contra

a própria CONTRATADA, que não poderá reproduzir a Campanha por qualquer

forma ou a qualquer título.

flI - RßSCISAO

I2.l O presente Contrato, ainda, poderá se rescindido, de imediato:

12.2 Se houver infração de qualquer de suas cláusulas e condições, hipótese em que a

parte infratora responderá por perdas e danos e lucros cessantes, perante a parte

inocente; e

I2.3 Se qualquer das partes tiver decret¿da sua falência. requerer concordat¿, liquidação

judicial ou extrajudicial, hipótese em que nenhuma indenização ou multa será devida.

)flI- FORO

13.1 Fica eleito o Foro Central de São Paulo, Capital, para dirimir quaisquer dúvidas ou

litígios oriundas do presente Contrato, arcando a Parte culpada com todas as

despesas, custas processuais e honorários advocatícios da parte

itv
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E por estar assim avençado assinam o presente em 2 vias, na presença de 2 testemunhas.

Brasília, / 5 da 4r^rÞAryv ,ob A'At l/ '

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

.ERICKSON

nfrwJ¡rø--

M E

PARÄLAX ROTEIRO E EDIçÃO LTDA.

Testemunhas:

"1-'

...,r

_)
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DECLARAçÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. José Geraldo Maria Aparecido de
Oliveira, RG nr. MG-A.482.004 - SSP/MG, CPF 618.208.656-49, brasileiro,
casado, foi prestador de serviços, como Redator, no período de 2510412006 à

3010412010. Foi sócio participante durante o período de 03/05/10 à 2810212014,
exercendo as atividades como Redator.

Posteriormente contratado como funcionário, Redator, em 0310312014 até o
momento atual.

São Paulo,25 de Agosto de 2017

ciosamente,

Nova SB Comunicação Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos

U

L...

Av. Das Nações Unidas, 850L - L6e. Andar- cj. 161
CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

PABX (r.1)3066-s400
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CIO ZAGO CURIFABR

1- Tem de cia

ATÉ 

-
30t07to4
17112t04
15110t07
06/06/08

Até o momento
12 anos

DE
02t05t03
02108t04
01104to5
03/03/08
03/08/09

EM PRESA CONTRATANTE
Calia Assum Publicidade S/A
Calia Assum Publicidade S/A

Duda Mendo e Associados anda LTDA
Bo hierh Lowe Pro a & Marketi LTDA

nova/sb Comun LTDA
TEMPO DE EXPE NOM

DEPARTAMENTO

Criação

2- Fo Acadêmica

INSTITU
nmericana Escola de Arte ePana

Armando Alvares PenteadoFund

L EDUCACIONALN
de Publicidade

Bacharel em Comun Social

DEPARTAMENTO

Criação

C^9
C^t
c^¡ C-; Ð
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DESIGN DE PUBLICIDADE

NO ANO LEIIVO DE

2003

AO ALUNO

CORPO

f\
,\l

FABRICIO ZAGO CURI

SÃO PAULO,

13 DE MA|O D=2004
TENTICA Autenlico a pro¡snl0 cóp¡a
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Prof. Dn Rubens Femandes Junior
Diretor

crrRso DE coMUMcAçÃo soct¡,

Habilitaçlo em Publicidade e Propaganda e Relações Públicas

reconhecida pelo lÞcreto Feder¡l N" 70.956 de09lA8/72, publicrdo no

DOU de l0l0Bl72' pú9. 7 ll7.
Habilttrção em Rádio eTV eCineme reconhecida pela porteria MEC
no 343 de 3llt7lt4'publicado no DOU de 03/08/t4' póg. 11.31t'

FIJNDAçÃO ARMANDO ALVARES PENIEADO
aacuLDADE DE COMUNICAçÃO

AFOSTTLA

O DIPT,OMADO CONCLUTU NESSA

FACI.JLDADE A IIABILITAçÃO EM:

PIJBIJCIDADE E PROPAGANDA

29 janeiro de

Prof. Dr Rubens
Diretor

JoséArtonio dos Santo¡ Inidarcis. SecretárÍo
Dr.Antonio Bias Bueno Guillon

Diretor Presidente
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DECLARAçAO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Fabrício Zago Curi,
RG nr. 27j69506-7 - SSP/SP, CPF 220.519,858-04, brasileiro, casado, é
nosso funcionário desde 03/08/2009 até o momento, exercendo a função de
Diretor de Arte.

São Paulo , 25 de agosto de 2017

Atenciosamente

Nova SB Comunicação Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos

rs2.118.92g/ooo1-gz-

NOVA/SB COMUNTCAÇAO LTDA

AV' Das Naçoes Unldas,B501 And 16,Sl,1$1

Prnherros - C[P 05 425.0i0

L SåoPaulo'SP *.Ì

Av. Das Nações Unidas,8501 - 16e. Andar- cj. 161
CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

PABX (11) 3066-s400
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MARCELO SILVA MAIA

1- Tem de ncra

ATË
06t12t04
31107107
11105110

31t01t14
11107115

Até o momento
14 anos

DE
15/05/03
02t01t04
01togto7
12t05t10
03102114
01lo2l17

ETTIPRESA CONTRATANTE
Carillo Pastore Euro RSCG Comunicacões LTDA.

Cia Comunicacão & Publicidade LTDA
nova/sb Comunicação Ltda
nova/sb Comunicação Ltda

TE]IIPO TOTAL DE EXPER¡ENCIA NO i,|ERCADO

nova/sb Comunicação Ltda
nova/sb ComunicaÇão Ltda

DEPARTAMENTO

Criação

Escola Superior de Propaganda e Marketing
INSTITUIçAO

Schoo/ of Visual Arts of New York

N|VEL EDUCACIONAL
Bacharelado em Comunicacão Social

Pós-graduação

DEPARTAiIENTO

Criação

2-F Acadêmica
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.È\
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(Reconhecido pela Portaria Seres n" 266, de 3 de abril de 2017, Publicado no I). O. U. de 4 de abril

de20l7), nesta Escola Superior, em dezembro de 2000.
Data de Colação de Grau: 12 de dezembro de 2000.

Rlta de Ciissla Guanaes Slmões
Secretária Adjunta

São Paulo, 8 de agosto de20lV
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ACCREDITATION
The School of VISUAL ARTS (SVA) is abcrcdited by tlrcCommission on
Higher Education ofthe Middle States Association ofColleges and Schools,
3624 Market Street, Philadelphia, PA 19104, 215.662.5606. The
Com¡rission.on Higher Eduèation is an iustinrtional accrediting agency
recognized by the U.S; Secretary of Education and the Council on lJigher .

Education Accreditatioi: .

SVA is an acciedited in¡iitutional member of the National Association of
Schools ofArt and Design.

The MAT iu Art Education program at School of Visual Aris is accredited
by the New York State Regents Accreditation ofTeacher Education
(RATE).

IìELEASE OF INFORMÄTION
The Family Education Rights anJ Privacy Act (FEIìPA) of 1974 prohibit
release of this informationwithout.the student's written bonsent.

CREDIT I

, 2 The u¡it of credit at the School of VISUAL ARTS is f.lie semester hour
È*unlcss, ôthcrw.ise :indicátedi*

Q.P.
Grades Value Bxpl:ination

Exce[1cnt

Above AVerage

Lowest acceptable grade for graduate students

Average

Lowest Passiug Grade

-Faltlng

Audit¡:o credit eamed

.0.00 Incomplete-becornes failing if not made'up. Faculty
. may specify due date for work as iong as it falls

within the following parameters: Fall semester-no

..."..-lelslhaplþg-Laqtday of thp.jp¡ing. s.elr!åster,._Spri!s
. semester/Summer se¡neste¡-no later than the Iast day

ofthe Fall setnester

0.00 Withdrawal for excessive absences with lailure
Course tnust be retaken and successfully completed '
before graduation

- G¡ade not subrnitted by instructor (Administrative)

- Pass (PassÆail courses)

0.00 Failing cor.rse must be retaken and successfi.rlly
completed before graduatiou

- Satisfactory (applicablc first sernesler thesis)

- Failure/Adninistrative

Unsatisfa'ctory (applicable first semester thesis)

0.00 Vy'ithdlawal for. excessive absenôes with failure

- Administrative Withúawal

. Withdrawal for excessive absences

DEAN'S LIST (initiated fall2002)
Dean's List is granted each fall and spring semester to.full-time
nratriculated undergraduate students witlì a semester GPA of 3.50 or
higher. Students must have complefed at least 1 2 credits during the
semester without any grades of lncomplete,

GRADUATING }IONORS
Undergraduate students graduating within the top ten-percent oftheir
department and who have completed at least 60 cre<lits in r-esidence rvill
have "With Houors" noted on their degrec.

'IRANSFIJR CIIEDIT
Course work accepted as transfer credit is printed on the transcrþt as the
School. of VISUAL ARTS equivalent course nlmber and not the'course
uumbet frotn the tránsferred institution. Each institution fror¡ rvhich
t¡ansfer credit has been accepted will show the SVA equivalent course
listed unde¡ that institution's na¡ne.

.DI.WSION LEGDND
AC Art History credit

HC Hurnanities credit

SC . Studio credit

MC Miscellaneouscredit

,i
TRANSC IIII'T INFORMATION
This is an official transcript only if it.bears the signature starnp ofthe

-Registrar (in White). Official.transcripts are released only at the written
request oflhe individual with the understanding that it will not be
¡eleased to other partieS. Please desfroy or retum this material to us if
you are unâble to cornply with this condition ofrclease.

'tO TEST FOR AUTHENTICIIY: Translucent globe icons MUST be

SCHOOL OF VISUAL ARTS. SCHOOL OF VISUAL ARTS¡SCHOOL OF
VISUAL ARTS.SCHOOL OF VISUAL ARTS.SCHOOL OF VISUAL ARTS l

SCHOOL OF VISUAL ARTS¡SCHOOL OF VISUAL ARTS . SCHOOL OF

ADDITIONAL TESTS: When photocopied, a latent security stâtenent
containing the institutional name and tlre words COPY COPY COPY
appear over the far:e of the entire dooument. When this paper is touched
by fresh liquid bleach, an authentic tlocument will stain. z\. black and
white or color copy ofthis document is not all original and should not be
accepted as ân official institutionaI document. This ãocument cannot be
released to a third party withoulthe written consent of the student. This
is in accordance with the Family Educational Riglits and Privacy Act of
1974. Ifyou have any questions aboutthis docrunent, pleaso contact our
olfice at2l.2:592.2200. ALTERATION OF TIIIS DOCUMENT MAY
BE A C.RIMINAL OFFENS.EI

09122809

SCRIP-SAFE@ Security Ploducts, Llc. Cincinnatì, OH ¡ U.S. Patent 5,171,040

Thesourcel offace thisheld atowaldsides whe¡rfromvisible both
the ofnâme thels
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DECLARAçÃO

De^claramos pqra fins de comprovação de prestação de serviços que
o sr. Marcelo silva Maia, portador de identidãde RG no 20.479.sag,
cPF n" 278.693.678-00, prestou serviços como Diretor de Arte em
nossa empresa, Cia de Comunicaçäo & Publicidade Ltda., cNpJ
69.277.291/0001-66, no período entie 2OO4 a2OOT.

São Paulo, 31 de Maio de 2017.

Zilmar Silvelra

/0001,6ñ
.'r r+.11i'11¡¡t¡ 111, I lTtili iiiil¡,ûF lJf r,.

Rua Fidêncio Ramos,l95 cj 43,VilaOlímpia-São PauloSP,CEPO455l-0lO I ll-¡O¿g-lllt . .

SBN, Qd 2, Ed. Via Capital, sl.60t , Brasília DF - CEp 20040-020 I Ol -¡EZA-+g¿g
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DECLARAçAO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Marcelo Silva Maia,

RG nr. 20.478.589 - SSP/SP, CPF 279.160.688-26, publicitário, brasileiro,
casado, foi prestador de serviços exercendo a função de Diretor de Arte Senior
durante o período de 01/08/2007 à 1110512010 e como sócio participante em
1210512010 à31101114.

Posterior ao período acima, contratado como empregado em 03102114 à

11107115 e em 01102116 à atual, exercendo a mesma função.

São Paulo,25 de Agosto de 2017

ciosamente,

Nova SB Co munrcação Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos
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DAVID CHALUB MARTINS

1- Tem de
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Até o momento
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THE I.]NIVERSITY OF STIRLING

In_exercise of the pqwers conferred by the Royal Charter and the Statutes to grant
degrees, diplomas and certificates, the universþ has, with the authority of-th"

Academic Council, granted the degree of

fvlsster of Seieltrß

ítLMelißTvIßnßgemcrú

to

Døril Cñsßú Nlsttjrts
27 Nwertíer 200L

In witness whereof we have caused the common seal of the university
to be impressed upon this document.

P
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Uuay-Principal
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' l.i i 855
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Secretary
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Confere cam o original, (Lei n, 8.
Tabeliäo: Evaldo Feitosa doe Santog

rasilia.DF, 10 de Malo de 2017
LDO DE SUTUZA ARAUJO
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Diepensada a legalização da autoridade cCInsulat; de acordo conr
o artigo 2?, do Decrets 84451/S0.

Lnndres, tr;¡ flg
..{.. I, .r! \ \..ì I r¿- ¡c, ¡l¡1 ,.r, ,¡; '. .

v'rÉ

lfureghha'Bp.ssa nl eampoo
tå1.:':.1 I I -¡\c.i;untt:

P¿r¡: euc ,:ste decurflento ¡:rodura efelto
no ilr¿¡i! ürj ;rrlr¿Jnte FÌlparÍiçoec ,Ofr,ra*
{i¡csil-.iits. ,Je,¡e,i.l $e f pagír a qr.r¡ntia cleii$ :ì ¡ ,.: or¡¡.ü, cû¡rf.)l.r,,:c o ilo"i t i ,r
ci¿ Tabe!¿: rir Ë¡rro!u;¡lr,îos tongui;¡irl"s {Ði.r¡qualguer ñe;;ariici o eo¡s¡.;rlû r Brat! leira ouenr Tei; iri,rio Êrasile iro, utrs rìgi)ncl:.t dtBancc r:l; i;;"sii ¡iìiavtj¡: ¡;¡; !-;rrillF.

I.i¡::;.:.-,it:, {..ìi).¡ û.,, ,jc Ji,,.i,¡¡i ,.", 1.,¿.-,,:;a,.^

356

k



12

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador

CNPJ/}4F

Rua

Município Est.

Esp. do est¿belecimento

Cargo

CBO no

Data admissão......... de de........
Registro no ..Fls./Ficha

Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

10 20

Data saída .......... de ...de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

10 2"

Com. Dispensa CD NO

CNPJ
6t$/dü01"$4ggl'

.Þr

-12t

rßrarfll*P.!l
No..........

CNP

Rua,
J/r\4F .......SAU/$r¡l...Qd-..0.1.,...F. i.çm.LlJ.l...

Snln {fld'l? .::.Am'$.u!.........

Dat¡,

Com.
¡t0 OFÍGIO DE IIOTAT . F

SEPN QD 504, ED. MARIANNA LO,A IO8/II4 -
FONE: 3326 -5234 I 303A-2500 I 37 02-7 47 4

AU

cargoÇ9QK

Data admissão.

Registono À.V,.:9.1.......rt.æi"ra
.ßF-..-.

2"

CDN"

.Vo

de

L;..!.ã

de

(.'

cÞc¡
at

DF
,.Ç*"
forQu*oæe l

\sffig/

Confere com o original. (Lei-n
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
9rasília-DF, 10 de Maio de 201I
AROLDO DE SL1UZAARAUJO
ESCRSVENTE AUTORIZADO
1 52-Consultar seloE: www.tjdft.jus.
selc: TJ DFT201 7009052872átryC¡l o

ou[cum ÊrExü ou RAsuü lwaumnÁ o Hffi
\

î.
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c/test.
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Data admissão..?.*.. de . Il \rva9 ¿o ?-ooç
Regisro n" ..... S.Ç...... ;i;.Ætril .. S.C- - .......

CBO no

Remuneração especifi cada .. *. $... Ê r. gP-. ge. ;....
Gq> rn;¿- tte,ìls -7>4- lvles'- ¡

(n
.\.¿(.

1o

rtl**
I o¡Quoms

\@9/

Daøsaida#". de

Ass.
Shirlei riüPa"ffg$afübg 

rogo c/test'

10 " " "'Dcparta m e n to' de'Fásosoal

Com. Dispensa

McCAl,lt$€

1o

nata saida9.?. de

"'McCAl{N'

Com. Dispensa CD N"

..20

.20lo
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Rua N"..........,.....

Município
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Cargo .

""NovA'l'

1o

Data saída .......... de

lo

Município
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Data admissão......... de

10

Est.

CEO n'
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Regisuo n' ...Q1),.
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€..frt)...4/./(.

de ?q:e de........

20

ou a rogo

.LTDA;

de ........
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Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1o 20

Data saída .......... de de .........

!

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

20

Com. Dispensa CD No
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DEcLARAçÃo

São Paulo, 10 de Maio de 2017

Declaramos para os devidos fins que DAVID CHALUB MARTINS - ME, inscrito no CNPJ sob. o No

10.237.818/0001-86, prestou seruiços na empresa desde 17 de Maio de 2008 á 18 de Janeiro de

2017 , atuando como Diretor de Midia.

GIACO},IffTI & LTDA.

GIACOMETTI& IADOS N LTDA.

DAVID CHALUB MARTINS . ME

(r
V

CARTÓRIO FALLEIROS
1 9o Tabellonato de Notas

ESMERALDO MARIANO DE MELO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Av, Robouças, 3749 - Tel. 3815-9855
Säo Paulo

'i;:. 360

g
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F

Såo

CA
SP

381 5 9855

c¿9ia
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3

g AÊ0. ?01?



novF.lsb

DECLARAçÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. David Chalub Martins,
RG nr. 1.302.424 - ssP/sP, cPF 647.69r.901 - 2s, brasileiro, casado, é nosso
funcionário como Diretor de Mídia desde 01to2t1T até o momento,

São Paulo,25 de Agosto de 2017.

ciosamente,

Nova SB Comunicação Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos

rsz. 
1 1 8,92g/ooo1 -37'1

NOVÊJSB coMutllcAÇAo LTDA

AV' Das l'laçoes Unrdas,B501 And.16,S1,161

Ptnletrls' CiP $5 4?5-C7{J

L* SãcPaulc"$P J

s

Av. Das Naçöes Unidas,8501 - L6s. Andar-cj. 161
CEP: 05425-070 - São Paulo - Sp
PABX (L1) 3066-s400
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ESTANLEY ROBSON DA CUNHA SILVA

1- Tem de

20t10t00
31lÙ'tÙz
10t07t03
01/09/05
01/09/08
31t05t13
01103t14

Até o momento
17 anos

DE
01/09/99
01t11too
01n1toz
o3to7to3
01111t05
02101t09
03/06/13
031o3t14

EMPRESA CONTRATANTE
Sette Graal Comunicacão Total LtdaFischer América

e MarketiMaster Comun Ltda
S/C LtdaGrottera Comun

DM9DDB Publicidade Ltda
DM9DDB Publicidade Ltda.

FischerAmérica Com. Total Ltda.
nova/sb Comunicacão Ltda.
nova/sb Comunicação Ltda.

TOTAL DE NO

DEPARTATENTO

Mídia

INSTITUI
uisa e DesenvolvimentoBde

o Planaltolnstituto de Ensino S

IONALE
e Cadeia de Valorem Marketi

Bacharel em Admin

DEPARTAiIENTO

Mídia

Acadêmica2-F

C^9gf
¡\t

\

(:
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Certificamos que Estanley Robson da Cunha Silva, nascido no dia 05 de agosto de
L976, concluiu o curso de especialização em Marketing e Cadeia de Valor, Pós-

Graduação lato sensu, do Centro Universitário de Brasília, no período de 22 de agosto
de 2011, a 25 de janeiro d e 20L3, com o total de g7o horas.

Brasília, 1-0 de setembro de 2013.

Diretor c n e Re r

tl
*ÞTCPD

lnslituto CEUB de Pesqutså e Desenvolvimento

ê-ÐI'nrCEllB
Pós-graduação

Ø Ato de Credenciamento Portaria MEC 920 de I2.O7.2OIL
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Comportamento de Consumo

Comun¡cação Digital e Mídias Soc¡a¡s

Fundamentos do Market¡ng

Gestão de Marcas, Cadeia de Valor e Comunicação Empresarila

Gestão de Pessoas

Gestão Estratég¡ca e Cenários Prospectivos

Logística e D¡stribuição em Empresas de Produtos e Serviços

Marketing de Relac¡onãmento para fidelização de clientes

Mãrketing e Formação de Preço

Metodologia Científica

O Marketing Tático aplicado a Produtos e Serviços

Pesquisa Mercadológica

Planejamento e Desenvolvimento de Novos Produtos e Serviços

Planejamento Estratégico de Marketing

Seminário de lntegração I

Seminário de lntegração ll

Seminário de lntegração lll

Seminário de lntegração lll
Seminário de lntegração lV

Seminário de lntegração V

Seminário de lntegração Vl

DISCIPLINA
lvone Maria Correia

Cosette Castro

Joana D'Arc Bicalho Félix

Bruno Assunção

Janine de Lucena Costa

Marcelo de Carvalho

Mauro Castro

Shirley Pontes

Gisele Mota Ramos

Tânia Cruz

Josué Jorge

Fabiana Toma¡m de Ol¡veira

Fabiana Tomaim de Oliveira

Maurício campos

Mauro Castro

Joana D'Arc Bicalho Félix

Joana D'Arc Bicalho Félix

Joana D'Arc Bicalho Félix

Joana D'Arc Bicalho Félix

Joana D'Arc Bicalho Félix

Joana D'Arc Bicalho Félix

PROFESSOR

Espec¡al¡sta

Especialista

Mestre

Mestre

Mestre

Mestre

Mestre

Mestre

Mestre

Doutora

Mestre

Especialista

Espec¡al¡sta

Especial¡sta

Mestre

Mestre

Mestre

Mestre

Mestre

Mestre

Mestre

TrruLAçÃo
20

20

20

20

20

20

20

20

20

60

30

20

20

30

5

5

5

5

5

5

5
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A contribuição da convergência dos meios de comunicação nas mudanças e háb¡tos do consumo de mídia
no Bras¡l(2001- 20121. Depositada em: t5/O8/2013.
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centro de Estudos superiores planalto

lnstituto de Ensino $uperior Planalto
CESPLAN
IESPI.Ail

O (Diretor [o Instituto [e Ensino Superior Q[ønø[to, no uso [e suøs øtri7uições
e ten[o em vistø ø concfusão [o Curso [e A[mircistração em 06 [e [ezem6ro [e
2006, confere o títufo [e ßacñaref em A[ministrøção a

Zstn 4lprlWdn,W Sil^,*
nascifo em 05 [e øgosto [e 1976, naturat [o cDktrito Felerø[, nacionøfilø[e
îrøsifeirø, ilentficøçõo no 1510793 (Dç e outorgø-fñe o presente Øþfomø, øfim [e
que possa gozør [e to[o.s os úireitos e prerrogøtir,tas fegøis.

ßrøsí[i"ø, 10 le [e 7

Çeraf (2 iÐiretor Çerøf
C^¡



Curso reconhecido pela Portaria no l-255 de

25i04/2002, publicada no D.O.U. no 80 de

26/04/2002.

O(a) diplomado(a) concluiu a habilitação em

Marketing reconhecido pela Portaria no 164 de

1610212007, publicada no D.O-U- no 35 de

2U42t2007.

José Patrocínio de Sousa
Secretário Geral

Data do

Reinaldo Hermedo Poersch
Diretor Geral

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
T]NIVERSIDADE DE BRASILIA

Diploma registrado por delegação

do Ministério da Educação nos

termos da Portaria 564174 e DAU
7 r/77 .

Registro n' 635
Livro no I Folha no \ba_
Processo no w
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M96Ic ao scu novo companrr"iro o"p.igo. qæ o ccrcamno trabalho.
Cart" acidentc é uma lição que deve ser aprcciada, paraevitar maio¡cs desgfaças.
Todo o acidente æm uma caus ôrrê ¡ ^--;-^ ^^- -^-sada- para cviw 

" 
r* ,"o"opål""¡ 

que é preciso ser pesqui-

. Sc você for acidentado, procurc logo o socorro médicoadequado. Não deixe que :.enændido.; 
".ùi;d,;-corr¿m para o agravamento de sua lcsão,

. Sc você não é etcricista,.não sc mcÞ a fazer scrviços dcchtricidade. ir .

P¡ocu¡e o socorro médico imediao, sc vooê fo¡ vftima deum acidenE, amanhã scrá tardc dcmais.
. As máquinas não respeiam ninguém; mas você devc rcs_pcitá-las.

- 
At nda às recomendações dos Membros da ClpA c de

seus mc$res c chcfcs.

_^ -l*"C. sempr€ as r€gr¿¡s de segurarça da scção ondc vo_cê t¡abalha.

- 
Conve¡sa e discussão no trabalho prcdispõcm a aciden¡cspela desaænção.
Leia c ¡eflita semp¡r os cnsinamcnts contidos nos car¡¡-

zcs c avisos sobrc prcvenção dc acidcntcs.
os anéis, pulsciras, gravat¡s c n¡angalr compridas não fa_

zcm par¡e do scu uniforme de trabalho. ' ;

s

MIMSTÉRIO DO TRABALHO
EDA

soclAL
soq^r - rìa:ts

Polegar Direito
Mantenha sempre

dcvidc lugarcs.
as guardas protctoras das máguinas nos

Pare a máquina quando tiver o¡ lubrificá-
la.

Habi¡¡e-sc a trabalha,
cquipamenos dc protcção

Conheça o rnanejo
combatê ao fogo
@c ær ncccssidr,te &

6acidentcs. Usc

dispositivc dç
trabalho. Vo.ê,_.
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CoNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVrçOS

Pelo presente ins-trumento particular de um lado, como tomadora dos serviços, FISCHER eUÉnfCecoMtrNICAçÃo ToT/iL LTDA, .o- ,.d. em são p""f. - sp, e filial em Brasília - DF, na se\
QD 01 Bloco A, no 77, sala 201-4, inscrita.no ÕIPJ/MF soú n" 61.678.L7j¡ooo2-3g, por seu
rePresentaritg legal abaixo assinado, doravante_designada boNfnnfANTE, ., J. .*- láå, .o-o
pres.tadora dos serviços, ESTAlllLEy ROBSOñ oe CLTNHA SILVÁ empresário individual
estabelecido em c,ruze_iro : pl: na euadra.lHcEs eD. 1405 Bloco G, siN, "i. 103, inscrita noCIYPJ4lnFsobno10.376.817/oool-l2elnscriçãovrunicþal no07.5tO.T1ltóot-iz;pãrseutitularabaixo
assinado, doravante designada CONTRATADd têm.tuo si cerro e 

"j*trdo 
o r.ffit".

cLÁusuLA PRTMETRA " OBJETO.

1.1 - C-onstitui objeto deste contrato a prestação de serviços de consuftoria em mídia

CLÁUSULA SEGI.INDA, DESCRIçÄo DoS SERVIçOS.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem:

a) assessoria em mídi4
b) projetos e serviços de mídia e agenciamento de espaços para publicidade e propaganda

cLÁusuLA TERCETRA - FoRMA DE E)(Ecuç^Ão.

3'1 - Na execuçâo dos serviços ora pactuados, a contratada agirá com autonomia técntcae profissional,
Por sr¡a conta e risco, no horário e local de sua conveniência" seir exclusividade.

12 - .fh.hþótese do-contntaÅ4 por seus diretores, funcionários ou preposros, utilizar quaiquer
dependência ou instalação da co.ttratånte, deverá ,erp.ir", o ,..g.rl"-.rrro intemo ¿.rr" äffi.t"ålii
qua$quer outr?s nonnas pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA _ RE MLME RAçÄo.

1'1 - F-. tt-""eoç1:^l*: t.ryjços previstos neste contraro, a conrrararte pagarâ à contratada a
importância de R$ 8.500,0b (oito mil å quinhenros reais) po, -êr. 

'

4'2 - No mês de åezcmbro þ cada ano, será paga uma remuneraçåo adicional à contratad4 que será
calculada com base no.valor da remuneraça" pr*irit" t.rt" "É*Jf 

'; 
-rel¿r'î11;;;rrrê, á"'rr*;ço

prestado pela contratada no ano .or'.rporrd.nte. A critério drr p;;r .rr" ,"-r..r.fcil"dr;til ili'j , lser paga mensalmente. --- --;-'Ì:-'

os neste contrato, as paftes deveråo
estabelecer as condições pa', a sua prestação, a remuneraç ão^e o prazopara pagamento. ;

4'4 - o.pagamento da remuleraçäo será efetuado na sede da contratanre, contra apresentação, pela

::i|f:$ d" respectiva nota-fiscal de prestação de serviços, oo*p"nl'"ar á; 
'...it; .{"ird.*,ai^ír*

duphcat4 ou cobrança bancária.

4.5 - O imposto de renda na fonte será retido e recolhido nifor 
^da 

legislação vigente.

CLÁUSULA QINNTA. DESPESAS E ENCAR@S.

5't - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido
autonzadæ por escrito.

e

I
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5.2 - As despesas Previamente avtonzadas pela contratante serâo reembolsadas à contratad4 mediante
apresentação dos respectivos comprovantes.

5.3 - A contratada s.erá resPonsável po¡ todos os ônw, obrigações e encargos fiscais, securitários,
previdenciários e rrabalhishs decorrentei dos sewiços objeto desre conrrato.

CLÁUSULA SE XTA . RE SPONSABILIDADE DA CONTRATADA"

6.1 -. obriga-se a contratada atomar todas as medidas preventivas para evitar danos à contratante ou a
terceiros, em conseqüência da execução dos sewiços. -

6.2 - Acontratada será responsável por todos os danos e prejuízos que causar à contratante ou a terceiros,
provenientes da execução dos serviços objeto deste contráto.'

cLÁUSULA sÉTnTae - INDEPENDÊNCIA DAs PARTE S.

7.1 - Não se estabelece p_gr. força deste contrato nenhum tþo de sociedade, associação, corsórcio,
representação ou responsabilidade entre as paftes contftfantes.

2.2 - Não se estabelece, por força deste contrato, vlnculo empregatlcio ou responsabilidade, por parte da
contratante com reþäo às pessoas 

. 
gle a ,contntada .rnþt !"r pal: a execução dor'r.-(or oo

contratadas' correndo por conta exclusiva desta última to',i"r"r, ã"rprr*, irrcl*irre o, .r."rgo, d"
legislação vigente, ¡eja trabalhista" seja previdenciário, securitário "" q"*lq*r outro, obrig*dJr. 

"ocumprimento das disposições legais, quer quanto à remuneração de seus eripregados .o¡¡o"do, demais
encalgos de qualquer n at Jreza.

7.3 - A cada trimest.g, og a qualquer tempo mediante simples solicitação da contratanre, a contrarada
devetá' aPresentar 

9ópias dos recolhimetrtor d. tributos po..l" devidos'em razão dos serviços porrirto,
neste contrìato, inclusive a Grtidões Negativas emitidas pèh Secretaria da Receira Federal e INSS.

CLÁUSULA OITAVA - SIGILO.

8.1 - A contratadâ devgr+ por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absolu¡o sigilo quanto
a toclas as informações obtidas no desempenho^ de- r. årinid"d.s ou em decorrêncî dä ,.u
relacionamento com a contratante,.não pod.ndo divulg{ las, J. fo.-" direta ou i"¿iorr" 

" qurlq.r.,
terceiro, a nenhum tltulo, mesmo após o término or', 

" 
t rðirão do presente cont¡¿to.

8'2 .- com-preende-se por informações sigilosas, {tre não podem ser divr-rlgadas pela contratada sob'
nenhuma forma ou pretexto,.qualquer infor-"çäo obtidr" revelada o.r .ä""ior,äd" com as parres
contrzfantes ou com o objeto do contrato, assim como as informações e dados por elæ des.rruoirridor,
individualmente ou em conjglto, sejam {e n tvrezaúcntc4"o-.r.id, jurídica o"'fi"*oii.^;*d"l;¿;
qualquer outra natureza" incluindo, sem limitação, segredos comerciais,'-étodo, de negócioq k ro*-ho*,
planos comerciais, atividades promocionais ou de coriercialuação,..onô-i."r, finanças',e 9ut-, *gó.ior..
das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas relacionadas. t.' .: . -

((ì

8.3 - Também são consideradas informações. sigilosas, para os efeitos desre conrraro, todas e quaisquer
in{ormações, sem exceção, que a contratada obtiver o., tirr., acesso em relação 

"o, 
.[.át., d" .o*otJit.;

sejam att'ais, potenciais ou em prospecçäo.

8.4 - As informações s igilos as podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos
dados eletrônicos ou rmPfessos, especificações, relatórios, compilações, programas de
fórmulas, Patentes, mrnutas e contr¿tos, produtos, materiais e ourros que hajam sido obtidos
conåecidos antes, durante ou depois da vigência deste contrato.

(

) sem nenhuma
conter

K

_A .g"T?t+ obriga-se a restiruir todos os materiais que esriverem em seu poder,
incluindo resurnos, cópias de documentos, disquetes ou o,rto for-ä qrré
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informações consideradas sþilosas, mediante solicitaçäo da contratanre, a qualquer rempo, ou no término
deste contrato, independentemente de qualtenhasido acausae de quemtenhaþrovor do^rescisão.

8.6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a contntada a responder pelas perdas e danos a que der causq
sem prejuízo da sua resporsabilidade criminal e da imediata rèscisão ãert. ðo.rtoto, caso ainda em vþor.

CLÁUSULA NONA - DIREITOS AUTORAIS.

9.1 - Quando a contntad4 por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer preposros,
desempenhar atribuições caractenzadas como de concepção, cnaçäo ou produção inteleõtual"-científica
artística ou técnica" incluindo programas de computador, os direitos autorais sobre as obræ resuhantes de
sua atividade, isolarclamente ou em colaboraçäo com empregados, prestadores de serviços ou diretores da
contratante, pertenceräo exclusivamente a esta .rlti-c conforme o pactuado através do presente
instrumento, de acordo com o artigo 49 e seguintes e patiry:r:rfo único do arx.ll da Lei 9.610/98, e anþo
4" d^Leig.609/98.

9.2 - Tendo em vista que a contnúadr- jâ é remunerada para eventuais serviços que envolvam criação e
concepção nos teranos da cláusula quârta, fica expressamente convencionado qne a cotttratafu cede e
transfere à contratante, de forma total, irrevogâvel,'wetntável, excltrsiva e definitiva os direitos autorais
patrimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enqr¡anto durar o relacionamento profissional entre
as partes, tanto para o Brasil como para qualquer outro país, para qualquer tþo de divuþaão publicfuária
e promocional da contratante como de seus eventuais clientes presentes e futuros.

9.3 - Serâ lícito à contratante a transmissão a terceiros dos direitos ora cedidos, por cessão ou concessão,
direitos totais ou parciais, de sua utilnaçäo econômic4 de forma græuita on onerosa

9.4 - Fica certo e ajustado entre as panes que a contrxaÅa não poderá reproduzir o trabalho realizado em
virtude do presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer título.

CLÁUSUIA DEZ -COMPUTADORES E SOFT''üTARES

10.1 - Na eventuaüdade da contntad4 por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer

PrePostos, oPerar computadores de propriedade da contratante para aprestação dos serviços objèto dèste
contrato, fica expressamente vedado à contratada

ïi
U

a) instalar ou de alguma forma inserir qualquer tþo de programa sofrware ou arquivo informatizado em
computador que estiver sob seu uso ou utilÞaçäo, sem a prévia autonzaçäo por escrito da contratante;
b) modificar, descompilar ou decompor qualquer programq software, arquivo ou banco de dados
instalados noscomputadoresdepropriedadedaconrrarante; - -.,"
c) copiar ou obær cópias de qualquer programa, soffware, arquivo, dados ou informações elettôniç.as, bem
como das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio. . 

,,, ii_ ,i :

lO.2 - A violaçäo ao disposto nesta cláusula attonza a contrz$ante a rescindir o contraro,'sem prejrízo da
responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contraada pelos atos qué praticar.

CLÁUSUTA ONZE - PRAZO.

I-l.L - O presente contrato tem prazo de vþência indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer
das partes, sem nenhum ônus, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSUI ADOZE - cEssÃo.

12.7 - G direitos e obrigações estþulados somente poderão ser cedidos ou transferidos a rerceiros
expressa concordância de ambas as partes, com exceção do estþulado na cláusula 9.3.

a

)
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CLÁUSULA TREZE - RESCISÃo CONTRATUAL.

I3.! - O- descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contraro ensejará à par"re
prejudicada o direito de pleitear a sua rescisão, ficandoã parte inadimplente responsável peias perdas e
danos a que se der causa-

L3.2 - O contrato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha título prorestado
legitimamente e ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência" liquidação ou insoMncii

13.3 - Ocorendo a rescisão ou o término do presente contrato, fica a contrataÅa obngada a restituir
imediatamente todos os materiais e equipamentos, inclusive de informáric4 que de q.r. po*.trt.r"a estejam
sob seu poder, que scjam de propriedade da contratante.

cLÁusuLA QUATORZE - FORO.

11.1 - Á. partes elegem o foro da C.omarca de Brasília - DF, como o único comperenre para dirimir as

divergências que tiverem com base neste contrato, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.

E a¡sim, por se acharem justas e contratadas, firmam este instrumento em duas vias de þual teor
e mesmos efeitos, na presença de duas testemunhas.

Brasúa"2 de de 2009.

Contr¿tante:
Comunicação Totai Ltda

C-ontratada

Testemunhas:
Rodrigo Silva
RG: no29.34 SSP/SP

i.:

Andrea Soares
RG.: n"2 j ¡.: i i,.':'ì .r,

. : ',,, ''
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TERMO DE TRANSAçÃO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, FISCHER AMERICA
COM.TOTAL LTDA., com sede na SCN Q01 Bloco Ano77 Sala 201-A, Brasília - DF, inscrita no CNpJ sob o
no 61.678.173/0002-39, por seu representante legal abaixo assinado, doravante designada FISCHER
AMERICA COM.TOTAL LTDA', e, de outro lado, como prestadora dos serviços, EJtanley Robson Da
CUNhA S¡IVA . ME, COM SEdE NA SRTV/SUL QUADRA 701 BLOCO O NO 110 SALA 361 PARTE A3 - ASA SUL -
CEP: 70340000 - BRASILIA/DF, ínscrita no CNPJ/MF sob no 10376817000112 e tnscrição Municipat no
075107031001-42, doravante designada Estanley Robson, ambas as partes por seus representantes legais,
têm entre si certo e ajustado o seguinte.

1. Estanley Robson presta serviços para FISCHER AMERICA, desde 02t0112009, recebendo em
contrapartida a remuneração ajustada.

2' Nesta data' 3110512013, as partes, por comum acordo, resolveram rescindir o contrato e encerrar a prestação
dos serviços.

3. A título de acerto final de contas, incluindo o pagamento de serviços prestados no mês de Maio/2013,
FISCHER AMERICA pagará em favor Oa Estanlãy Robson a quantia bruta de R$ 65.464,48 (sessenta e cinco
mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenia e oito centav'os). Este pagamento sera feíto em 2 parcelas,
sendo a primeira, no vator de R$ 32.732 ,24, em 13to6l2o1g e a segunáa no väto-r oe n$ez.iã2,24, em 12t0712013

! Cabe à 
-Estanley 

Robson emitir a nota fìscal correspondente ao pagamento que lhe será efetuado nos
termos da cláusula terceira. Os tríbutos incidentes na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação
vigente.

5. As partes estabelecem que a quantia total a ser paga peta FISCHER AMERICA à Estanley Robson,
estabelecida na cláusula terceira, compreende todo e qualquer valor, sem exclusão, a que Estanley Robson
teria direito ou poderia pretender, em razão do término da relação enire as partes, a título de indenização legal,
contratual e rescisória, e ainda tendo o efeito de renúncia a quälquer outro äireito'ou pretensão.

6' Desta forma, e sempre dentro da colaboração e.da boa fé que têm presidido as relações entre as partes, ficadefinitivamente encerrada a prestação de servíços, bem como t'ooos e quaisquer eventuãis ete¡tos dela decorrentesou dos eventuais acordos verbais havidos, a partir da presente data, certo que as mesmas partes reconhecem que
nada mais têm a receber ou a reclamar, seja a que título for, uma da outra, 

'outorgando-se 
mutuamente a mais

ampla, geral, irrestríta e irrevogável quitação, sem reserva ou limitação, como ajuste final de contas, válida para
todas as relações até aqui mantidas.

7. As partes dão ao presente a força de transação, em todos os seus efeitos legais.

8' . As partes elegem o foro da Comarca de Brasília - DF para dirimir qualquer litígio oriundo da presente transaçãoe dos atos que dela se originarem, com renúncia a qualquer outro, por maié privile"giaOò qrã*;"
E-assim, por se acharem Justas e contratadas, firmam este instrumento em duas vias de igual teor e mesmos
efeitos, na presença de duas testemunhas.

(-\

U

)

31 de maio de 2013.

HER AMERICA COM.TOTAL
LTDA . r:1.., 'i.l ,¡ii-

Testemunhas
:l i.ti. .. i,i .,¡¡i it¡il.:ij.., ,r.i,r. 

,r,i,_;,,:ir;., 
.

,r.1 r,--..-r I tJ i..- 
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DECLARAçAO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Estanley Robson da Cunha Silva,
RG nr. 1.510.793 - SSP/DF, CPF 620.810.041-00, brasileiro, casado, foi sócio
participante, Diretor de Mídia, de 03/06/13 à 01103114. Em 03103114, foi
contratado como Diretor de Mídia e permanece até o momento.

São Paulo, 25 de Agosto de 2017

Atenciosame nte,

Nova SB Comunicação Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos
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Av. Das Nações Unidas, 850L - 16s. Andar - cj. L61
CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

PABX (11) 3066-s400
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GRAZIELA MIRANDA V¡LLELA

1-T de nencta

ATE
03110111
20103t14

Até o momento
l4 anos

DE
13105103
10110111

01104114

EMPRESA CONTRATANTE
lbope Pesquisa de Mídia LTDA
Rádio e Televisão Record S/A

icaÇão LTDAnova/sb Comun
TEMPO DE EXPERI CIA NO ERCADO

DEPARTAMENTO

Mídia

2- Fo Acadêmica

C^,
@

INSTITUIçAO

Centro Universitário FIEO

EDUCACIONALN¡VEL
Bacharel em Comunicação Social- Hab. em

Publicidade e Propaganda

DEPARTAMENTO

Mídia
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CERTåDÃO

2008.
'Iendo coladc¡ grau em 3/8/2008

$ecnetarüa dc¡ centro universitário FIEO - Osasco,03 de agosto de 2008

Gelina Maria Golin

Secretária Geral do Centro Universitário FIEO'

ñuso das atribuiçöes que lhe são conferidas

üFRTtFICA quen22}42129- GRAZIELAMIRANDAVILLELA , ,- - ñ-^.
concluiu o curso de comunlcaçäo social - Bacharel - Habilitação em.Publicidade e Propaganda -

Reconhecido petaportarla MËC n" ãA96 - D.O.Ú Zgnzizoo3, nä primeiro semestre do ano letivo de

.øry* a
Celina Maria Golin
Secretária Geral

iclÊ
rö"sP
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E f'lË

Digitado por:

Conferido por:
0 Ato, 2017

Vál¡do somenle
coft o Stlo de
Aulenticidadf
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EMOLUMEN TOSEC USTAS: R$ 3 50

[ompus Norcisq- R. Norciso Sþdinf 883 - Bela Vi$a - 0ó018'903 - Iel': 3681 'ó000

fompusVilo Yom - Av. konz Voegeli, 300 - Vilo Yoro - 0ó020-1 90-- lel.: 3651'1999

{ilnpus Jd. Wilson --Av. tronz Voegeli, 1.743 - Jd. Wilson - 0ó020J90 - Tel.' 3ó54-0é55

o5A5CO - S.P
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CONTRAT'O DE TRABAT,TüO

Empregador: SPCOM COMERCIO E PROMOCOES I

CGC : 73.079.94910001 -00
Rua: AVENIDA PAULISTA NR.6B8

CERQUEIRA CESAR
Município: SAO PAULO Estado: SP

Esp. do Estabelecitnento: TELEMARKETING

Cargo: OP CALLCENTER 1

Data de Admissão: 24/A3ß3

Reg¡stro no: æß26

Remuneração: R$ 463,01 P/MES
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CONT'R,ATO Ã}8'!' R.A$AX-H(}

: IBOPE PESQUIÍiA DE MIDIA LTDA

: 00.963.51 3/0001 -06

lAlameda Sa¡ìtos2'l0i

:SAO PATJLO Estado: Sp

: PESQUI{ìA DE MËRCADO

;Aux.producao ÇEe :2512- ""
: 13 de ma¡o de 200:.t

R€gistre) :713 Fts.lFicha :

Rerm. gsåpecif. I Rg 642,46

(seiscentos e quarenta e dois re¿¡is e quate¡.ìta e seis
centÍìvos)

/'lflRrntr} arytll nD mn Â ñ Á r r3^
Bmpregador nÁoro e TELEVTSÃo REcoRD sA

ccc/MF 60.628.369/0003*37

RuaUameda Ministro Rocha Àzevedclle 395

Municípío São Paulo Est' SP

Esp. do estabelecímento RADIoDIFUSAO

Cargo ANL. PESQ. MIDIA PL'

"..cBo n' 253L25

DaLa de admissão aO/fO|2OLI

Reçrístro na.. .. .Fls.,/Ficha....

RemuneraÇão Especificada RS 4.671,68

QUATRO MITJ. SEISCENTOS E SETENTA E UM

REAÎS E': SESSENTA E OÌTO CENTÂVOS

mÂn¡o a RËCORD $/A'
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DECLARAçÃO

Declaramos para os devidos fins, que a Sra. Graziela Miranda Villela,
RG nr. 32.671.318-9 - SSP/SP, CPF 314.482.718 - 51, brasileira, casada, é
nossa funcionária, desde 0110412014 aIé o momento, exercendo a função de
Coordenadora de Pesquisa de Mídia.

São Paulo, 25 de Agosto de 2017.

nciosamente,

Nova SB Comunicação Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos

",i _', .. , , -.

' I 'i{., .

.-å

ü

Av. Das Nações Unidas, 850L - L6e. Andar - cj. 161
CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

PABX (L1) 3066-s400

388



ARTUR BARROS MOREIRA

1- de nencta
ATE

01lo8l10
01t11t11
16102116

Até o momento
12 anos

DE
03/01/05
01t09t10
18111t11

01t03t16

EMPRESA CONTRATANTE
Diqital Consult e Publicidade LTDA

Agnelo Pacheco Criação e Propaganda LTDA
Giacometti e Associados Comunicacão LTDA

nova/sb Comunicação LTDA
TEMPO TOTAL DE EXPERIËNCIA NO MERCADO

DEPARTAIIIENTO

Mídia

INSTITUIçAO
lnstituto de Educação Superior de Brasília

Universidade Católica de Brasília

NIVEL EDUCACIONAL
Bacharel em Comunicaeão Social

Pós-graduaÇão em Planeiamento e Gestão Empresarial

DEPARTAMENTO

Mídia

Acadêmica2-F

C.9.ic
\



Centro de Educação Superior de Brasília
lnstituto de Educação Superior de Brasília

A Diretora Geral do Instituto de Educação Superior de Brasília confere o título de

Bacharel
a

Artur Barros More I

I

de nacionalidade Brasileira, nascido no Distrito Federal no dia 8 de maio dê 1982, documento de
identificação 1961484 SSP/DF, tendo em vista a conclusão do curso de comuni.uç* Social,

no dia 30 de junho de 2006 e lhe outorga o presente Diploma: a fim de gozar de todos os direitos e prerrogativas legais. ,

Brasília, 30 de junho de 2006.

retária ado r

ra

Cá9

ê

C
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cuRso DE coMÛNrcAçÃO SOCIAL - BACIIARELADO
I{ARILITAÇÃO: PUBLICIDADE E PROPAGANDA -

Reconhecimento: Porta¡ia MEC n" 1.444 de 1210612003 e Portaria MEC
no 3.466 de t9/1112003.

Publicadas no D.O.U. n' I13, de 1310612003, Seção l, pág- 12 e no
D.O.U. no 226, de 20ll l/2003, 1 pâc. 24.

')3
INSTTTUTO DE EDUCAçÃO,SUpERIOR DE BRASÍLTA - IESB

O (A) diplomado (a) concluiu neste Instituto a Habilitação:
Publicidade e Propaganda

deBrasítia-DE, â0 \t4/n lvÐ
u

de ,,¿m{

MrNrsTÉRro DA EDU-CAçÃO
UNIVERSIDADE DE, BRASÍLIA

Diploma registrado por delegação do Ministério da Educação nos
termos da Portaria564/74 eDÃU 71177.

Registro n' /
Livro n9 n'34-
Processo n"

(þ

Data de Registro / og t2æ6

,7

Arns{lo Cør{os A{ves .

Secrelårio de Administraçåo Acdômiea' 
UnB¡1,44 .

=ÞF

@
i&@ 1081114

t-.

SEPN

Rossani Ribeiro Prâdo Bastos
Secretária Geral - IESB ..

FONE:

st-

APOSTILA DE SEGTJRANçA
ARTTJR BARROS MOREEA

RG: 1961484 SSP/DF
Nascimento: BRASILIA - DF

Registo Acadêmico: 031 102 I I 33

¿/c'

Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza
Diretora Geral - IESB 003626



UNIVER$IDADE CATOLICA DE BRASíLIA
PRÓ-REIToRIA DE PÓS-GRADUAÇÃo E PESQUISA

cERTrFrcADo DE pós-cnaouAÇÃo

Certificamos que Artur Barros do Distrito Federal, documento de

identificação no L.961.484 SSP-DF, a) de 1982, concluiu o CURSO DE

ESPECIALTZ^ç^O EM MBA - (Nos termos da Res. 0112001

- CES/CNE), ministrado pela no período de 02 de abril de 2008 a 23

dejunho de 2009, com duração de 420

Brasília-DF,zg de outubro de 2009

o

V**J',f-^
Av!-"^ 5

Pró-Reitora de'Pós-Graduação e Pef isa

c
o

c



Ioni Costa Soa¡es
Coordenador da Secretaria Acadêmica

Universidade Católica de Brasília

Prof. Dr". Adelaide dos Santos Figueiredo
Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa

Universidade Católica de Brasflia

@
4@ SFIGI& BE rugTAS * ÐF

SEPN @ $,1, ED. MARIANNA LOJA 108/114 - BRASILIA/ DF

FONE:

L

SraeÍlia-EF, -'t2 de Maic de 201Ì

Confere
Tabelião

A¡ìOLDO DE'SEUZA ARAUJO
ESCR EVENTE AL_1rOREADO
151 -Consultar éelQs: wwwtjdft'jus'br
Selo: TJ D FT20'! 70090-åf '! 578 L FQT

el,Mun meuõu nM iilviu4nÂ o Þcutrm

ëk'

ç1
g*¡

UNIVERSIDADE CATóLICA DE BRASíLIA - UCB

Certificado registrado nos termos do g 1o do art. 48
da Lei n.o 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Registro n.o ?roï
Livro n.o 0L8 Folha n.o û-1õ

Data do Registro _l¿_l_lf _¡_CBCA_

fñ
Æ,",*^*fl.

Jeziel dos Sántos de Oliveira I

Seção de Certificação
Secretaria Acadêmica

2858 4
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GNPJ t14.837.8üt 0001-1 2
OIoTT. COÎISULIE PUBLIeID'OE LIDA

sAU SULa I BL M SLS 10æ 1010.t1 12

stA - cEP 7007GO10

BRASILIA. DF

Êsp. e6tab. : SERVICOS
Funçâo : COODENADOR DE MIDIA
CBO :2628'î5 C"IPS :32æn9/00010
Data aün¡ssäo : I de Março de 2m7
Registro nc :

Folha/Ficha :

Remúæração €sp€cif i:ada :

RS 1,¿180.00 (um mil, quat¡ocentos e oitenta rea¡s) por
mês.
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DECLARAçÃO

Declaramos para os devidos fins que o Sr (a) Artur Barros Moreira, portador do CPF no

721.831.011-72, RG no 1961 484 SSP DF, trabalhou nesta empresa no período
Setembrol 2010 a Novembrol2011, exercendo o cargo de Supervisor de Mídia Digital.

Brasíria, ølU-/ *rSÍs

40 oFfclo Dl iloTAt - D
SEPN QD 504, ED. MARIANNA LOJA 108/114 - BRASILIA/ DF

FONE: (61 ) 3326-523413038-2500137 02-7 47 4

I
D so ARAUJO

RIZADO

inatura
AmøraI

6erente de Mfdia
Asnelo Pacheco Criação

e Propaganda IttJ'Ì

tß

Nome,

1 Sl.Consultar eeloE: www.tjdft.jus, br
Se!o: TJ DFT201 70080541 S89EZTW

Ell,ltårE

åffiouarauER EitÉtpa ou na3um txvauD^nÁ o oocutricxlo

l
I

l,
i

l

(
Ç

v 397SIG Sul Quadra 06 lote 1355 - Brasília/DF - cep: 70610-460
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DECLARAçAO

Declaramos para os devidos fins que o Sr (a) Artur Barros Moreira, portador do CPF no

721.831.011-72, RG no 1961 484 SSP DF, trabalhou nesta empresa no período de
Janeirol2}O5 a Agostol2010, exercendo o cargo de Mídia Digital.

Brasília, 08, Setembro de 2013

A ¿ç

Ruth Ja tm- ra Executiva

40 oFfGlO DI llOTAt - DF
SEPN aD 504 ED. MARIANNA LOJA IO8/114 /DF

FONE: (61

þ

br

. oualqusn ÉilEtaDA.ou Rl,gunA !ÈvÁLlD. ^iA 
o oocuilEtllo

¡:

¡.:
r,a.!.¡

I r'.i

0

398
SlG, Quadra 4, Lote 25, Ed Barão de Mauá, SalasZt5/219. Telefone: 6133260092

t^



Declaração

Declaramos para os devídos fins que ARTUR BARROS MOREIRA , portador'do CPF

72l,.83t.OLl-72 foi nosso prestador de serviço no período de L8/ L1,/20t1 a

t6/02/2016, através da sua empresa
no !3.L32.3 5-31000 1 -97.

ARTUR BARROS MOREIRA , inscrita no CNPJ sob o

\

w ¡o o¡fcloDt TIOTAT -DFED. LOJA1o8t114 _ BRASil_n/

DOCutsEltlo

E c

Brasília-DF,31 de Março,.de 20L6.

cOMUNrcAçÃo LTDA

Òß

64.0 .009/0002-20
'I

(;

SAO PAULO I TELI +5511 30ô5 86O0
RUA SURUBIM, 577 . 8'ANDAR

04571-050 - 8ROÔKL|N NOVO

RIO DE JANETRO I TEL 15621 22249596
RUA DA GLORIA,306 - 5V ANDAR

. zoz¿l¡ao - cLóRt¡

BRASíL|A J TËr.: +5561 3426 OSOO
SCN . QD 04 . BLOCO B , EO VARIG, C-T 401

70714-9OO - CENTRO EMPRESARIAL

BELO HORTZONÍE I TEL.: +5531 3567 1693
AVENIDA BRASIL,1053 . 4I ANDAR

3014G002 - FUNCTONARTOS

. 
.. i4335-rÐ-

r-oruonru lrßiL
RUA BELO

GOIANIA
RUA IEXEIRA DE

3254

3029 1009

86020-061 -
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DECLARAçAO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Artur Barros Moreira,
RG nr. 1.961 .484 - SSP/SP, CPF 721.831.01 1-72, brasileiro, solteiro, é nosso
funcionário desde 0110312016 até o momento, exercendo a função de Supervisor
de Mídia Digital,

São Paulo, 25 de Agosto de 2017.

ciosamente,

Nova Comunicação Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos

Av. Das Nações Unidas, 8501 - 16s. Andar- cj. 161
CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

PABX (11) 3066-5400

ì-,.

a

¿0e



SORAYA COELHO DE SOUZA

1 de c¡a

ATÉ
27lO2lO4
16101107

31103104
31103t10

até o momento
9 anos

DE
07t07to3
01to4t04
16t02to4
01/06/09
o3112t12

EMPRESA CONTRATANTE
Hospital Santa Luzia S/A

Aqenciaclick Brasilia LTDA
Patria Propaganda, Publicidade e Marketinq LTDA

Knowtec Ltda
nova/sb Comunicacão Ltda.

TEMPO TOTAL DE EXPER¡ÊT.ICIE I.¡O-UCNCIOO

DEPARTAMENTO

Estratégia Digital

rNsflTU¡çÃO
Faculdade UnYLeYa

Universidade Católica de Brasília

NIVEL EDUCAGIONAL
MBA em Gestão de Marketing Digital

Bacharel em Comunicacão Social

DEPARTAMENTO

Estratégia Digital

2- Fo Acadêmica

\rrNe
(.



FACULDADE
I

unne]fa
A FACULDADE LTNYLEYA, com base na legislação ern vigor e em seus Estatuto e Regimento, certifica que
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SORAYA COELHO DE SOUZA

Pós-Gradu ação Lato Sensu MBA EXECUTM EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE MÍDIA DIGITAL
Período de Realização fi#2306): 25 de fevereiro de 2016 a 15 de agosto de2017 - Carga Horária: 460 horas

Carga Horária Conceito Nome e Titulação do Corpo DocenteDisciplina

CONTEÚDODIGITAL 60 Otimo ALINE MÄTOS BARBOSA - ESPECIALISTA
MERCADO DIGITAL 60 Ótimo ANA MARIÀ MONTEIRO - ESPECIALISTA
AFERIÇÃO DE RESULTADOS 60 Ótimo EVANDRO TSUFA LEPLETIER GUIMARAES - MESTRE
METODOLOGIA DA PESQUISA E DA 40 CONCEIçÃO REJANE MIRANDA DA CRUZ - MESTRE
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 60 Excelenre coNcEIÇÃo REJANE MTRANDA DA cRUz - MESTRE

cRrATrvrDADE E rNOVAçÃO 60 Otimo EVANDRO TSUFA LEPLETIER GUIMARAES - MESTRE

PLANEJAMENTO ESTRÄTECICO COM UTTLIZAçÃO DO BSC -
BALANCED SCORECARD

40 ÓtiMO CESAR AUGUSTO LEITÃO. ESPECIALISTA

GESTÃO DE MÀRI(ETING 40 REJANE MIRANDA DA CRUZ - MESTRE

GESTÃO DE Pf,SSOAS POR COMPETÊNCIAS 40 Otimo ARQUILEIA ITAIR PEIXOTO GONÇALVES - MESTRE

TítUIO dO TCC: A VERDADEIRA EXPENTÊXCT¡, DO USUÁRIO

O presente certificado de Pós-graduação está em conformidade com os preceitos da Resolução CNE-CES nol, de 8 de junho de 2007.

Registrado sob n" 41599 - 396806 / UNY-17
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Curso de Comunicação Social - Habilitação
em Publicidade e Propaganda, reconhecido
pela Portaria Ministerial n.o 526124A2,
publicada no D.O.U. de28.02.2042.

Profo. MSc. Consuelo Luízq Gonzolez Jordon
Direioro do Secretqrio Acodêmico
Universidode Cotólico de Brosílio - UCB
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Moshe ao seu novo companheiro os perigos que o cctca¡n

no t¡abalho.

. 
Cada acidenæ é uma lição. que deve ser apreciada, para

evita¡ maiores desgraças.
Todo o acidente æm uma.causa que é preciso ser pesqui_

sada, para evitar a sua repetição.
Se você.for acidentado, procure logo o socorro médico

adeq¡¡ad6. Não deixe que ..entendidos" e..curiosos" con-
corra¡n pa¡a o agravamento de sua lesão.

Se você não é eleu-icist¿, não se meta a fazer serviços de
eletricidade.

Procu¡e o socorro médico imediaio, se você for vftima de
um acidente, amanhã será ørde demds.

As máquinas não respeitarn ninguém; ma¡ você deve rcs_
peitá-las.

Aænda às recomendações dos Membros da ClpA e de
s€us mestres e chefes.

_ Conleça sen¡pre as regñ¡s de segurança da seção onde vo_
cê trabalha.

Co¡¡ve¡sa e discussão no Fabalho predispõern a acidenæs
pela desaænção.

Leia e refliø s€mpre os ensir¡amentæ contidos nos cafla-
zes e avisos sobre prevenção de acidentes,

os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não
zem parte do seu uniforme de t¡abalho.

. Mantenha sempre ¡rs guardas protetoras das máquinas
devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrif¡cá_
la.

Habitue-sc a trabalha¡ protegido contra m acidentes. Use
equipamentos de p¡oteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais disposirivos de
combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você
pode ter necessidade de usá-los algum dia.
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Empregador..,.

CONTRATO DETRABALHO
75 SORAYA COE-I-IO DESOUZA

Brpregador: KNO!\iTEC LTDA - Filial Brasítia
CNPJ: 04.359.601/0003-08
Brdereço: SCN Quadra 05 BL A Sala 201
Munìcþio: Brasilia Bt: DF
Atividade: ATÍV ASSESSORA EM GESTAO nrá{
Cargo: REDATOR DE PUBL|C|DADE

CBO2002:253110
Adnissão: 01t06t2009
Ficha: 000000075
Renuneração: 2.613,0000
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DECLARAçÃO

Declaramos para os devidos fins, que a Sra. soraya Coelho de Souza,
RG nr. 1861295 SSP/DF, CPF 858.982.871-91, brasileira, é nossa funcionária
desde 0311212012 até o momento, exercendo a função de Planejadora de
Estratégia Digital.

São Paulo,25 de Agosto de 2017

A osamente,

Nova SB mun Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos
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ANNA BOHM

1- Tem de nencra

ATÉ
04/03/00
05/05/08

Até o momento
l0 anos

EMPRESA CONTRATANTE DE
Talent Pro anda S/A 13110t93

Walter Thompson Publicidade LTDA 21106to4
nova/sb Comuni Ltda 01106117

TEMPO TOTAL DE EXPERI NO MERCADO

DEPARTAMENTO

RTV

2- Fo Acadêmica
INSTITU¡çAO

Fundação Armando Alvares Penteado
L EDUCACIONAL

SocialBacharel em Comun
DEPARTAMENTO

RTV
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Rabens Fernandes Janí.òr
Dí¡etor '

cuRso Da coMtiNrcAÇAo soÇrAr-,

Habititação em P¡.rblicidade e Propaganda e:

RelaÇõqs Públicas reconhecida pelo Decreto
Federal n9 70:956 de9!8172,publicadg no

DOU de r0/8n2,pátg:7a7. ,

Habilitação' em Rádio e Televisão e Cinema.
reconhecida pel4,portaria MEC no 3¿13 de

3il7/84, publicado no DOU de 3/8/84

Dn Antonío Bías Bueno'Guíllon
Dírdor Præíilenre

pág. n.3I8.
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DECLARAçAO

Declaramos para os devidos fins, que a Sra. Anna Bohm, RNE nr. W270218-V,
CPF 01 1.974.697-29, brasileira, Solteira, é nossa funcionária, desde 0110612017

até o momento, exercendo a função de Gerente de RTV.

São Paulo,25 de Agosto de 2017.

mente,

Nova SB Comunicação Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos

Atenciosa

ù^

Av. Das Naçöes Unidas, 8501- - 16s. Andar - cj. 161
CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

PABX (1L) 3066-s400 /\ I-LT
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TICIANA DA ROCHA CAVALCANTI

l- Tem de ncra

ATE
01/01/06
01107tog
22102t12

Até o momento
12 anos

DE
02108104
02101t06
16104t10
27102112

EMPRESA CONTRATANTE
Medley Agência de Marketinq Ltda
Medley Agência de Marketinq Ltda

Couroclub lndustrial Ltda
nova/sb Comunicacão Ltda.

TEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA NO MERCADO

DEPARTAiIENTO

Produção Gráfica

2- Acadêmica

|'B\
F

INSTITUIçAO
Universidade Católica de Salvador

NIVEL EDUCACIONAL
Bacharel em Comunicação Social

DEPARTAMENTO
Produção Gráfica

Ø C
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coMUNtcAÇÃO SOCTAL

Reconhecido pela Portaria n.o 2.OT3tgT
publicada no Ðiário Oficial da Uniäo em 03-11-92
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e
Mostre ao seu novo companþeiro os perigos qlæ o cerc¿un

no trabalho. :

Cada acidenæ é uma lição quç deve ser apreciada, para

evitar maiores desgraças. ' =' I
Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesqui-

sada, para evitar a sua repetição.
Se você for acidentado, procure logo o socorro médico

adeqrr-d6. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" con-
corrarn para o ag¡avamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de

cletricidade.
Procu¡e o socorro médico imediato, se você for vfúma de

um acidenæ, amanhã scrá tarde demais.
As máquinas não respeiøm ninguém; mas você deve rcs-

peitá-las.
Aænda às recomendações dos Membros da CIPA e de

s€us rnestres e chefes.
Conheça s€mpre :is regÉs de segurança da seção onde vo-

cê traball¡a.
Conversa e discussão no trabalho predispõern a acidenæs

pela desaænção.
Leia e reflita sempre os ensinamentæ contidos nos cårla-

zes e avisos sobre prevenção de acidentes,
Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fa-

zem p¿uæ ilo seu uniforme de t¡abalho.
Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos

devidc lugares.
Pare a máquina quando tiver que consená'la ou lubrificá-

la.
Habitue-se a trabalhar prot€gido contra G acidentes. Use

equipamentos de proteção adequados a seu serviço.
Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de

cornbate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você

pode ter necessidade de usá-los algum dia.
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CONTRATO DE TRABALHO

:. 1:
Empregador.... ....................:.:..................

.'" EMPREGADOR:
c( couRocLUB INDUSTRIAL LTDA

CNPJ/CEl: 1 1 .371 .508/0001-1 2
R' eNoEREço'
M R JOSE FERRETRA DIAS I

MunicíPio: SALVADOR BA
B CaTgo:'GTE DE COMUNICACAO E MARKETI

Ci CBO: 1423-10
Admissão:

" Registro no:

rJ7[
..88........fr
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DECLARAÇÃQ

Declaramos para os devidos fins que a Sra. TICIANA DA ROCHA CAVALCANTI, brasileir4
solteira, publicitária, inscrita no cPF sob o n' 820.935.395-00, no RG n" 111g550gg6 SSp/BA e
portadora da CTPS n" 97896/073 BA, é funcionária desta empresa desde 02 de agosto de 2004,
at'¡almente no cargo de Mídia / Produção. Nåo havendo nada que desabone a sua conduta nests
período conosco.
Apresenta desempenho de alta performance em planejamento, organizaçâo.controle,relacionamento e
entrega de soluçöes com melhor custo beneficio.

Salvador,01 de 2006

Julio
Diretor

MEDLEY AGÊNCIA LTD^A _ MEZO
CNPJ: 05.481"26610001-

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original.(Lei n.8
Brasilia-ÐF, 02 de Junh
JOAO RIBE|RO DA SI A
ESCREVENTË NOÎARIAL
Consultar selos: w'\ 

^¡/1 47 - Selo:TJDFT2OI 7001

mezo.com.br - 71 3342-2999

ag¿acía d.e mEtkel¡Ag

4X
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lf)
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#ffifr
vi"o OFíüO ÐË NOTAS

Joåo Ribelro da Sllva

IA.DF

Rua Dr. José Peroba, 325, sala 1003, Ed. Elite Comercial, St¡ep,
CEPt 47.770-235. Salvador - Bahia.

N
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DECLARAçAO

Declaramos para os devidos fins, que a Sra. Ticiana da Rocha Cavalcanti,
RG nr. 11.185.509-86 - SSP/BA, CPF 820.935.395-00, brasileira, solteira, é
nossa funcionária desde 2710212012 at'é o momento, exercendo a função de
Produtora Gráfica.

São Paulo,25 de Agosto de 2017

Atenciosamente,

Nova SB Comunicação Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos

rsz. 
1 1 8.gzg/ooo 1 -37-l

Nrovp/sB coMuNlcAçÃo trDA

ü^*

AV' Das Naçóes Unrd¿s,8501 And,16,S1,161

Prnhetros' CEP 05 425'070

¡ Säo Pauto ' SP 
-..1

Av. Das Nações Unidas, 8501 - L6e. Andar- cj. 161
CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

PABX (L1) 3066-s400

(

t'26
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SARAH JEANNE ALENCAR DE OL]VEIRA

l- Tem de c|a

ATÉ
Até o momento

8 anos

DEPARTAMENTO EMPRESA CONTRATANTE DE
nova/sb ComuRevisora 413t09

NCIA NO MERCADOTEMPO TOTAL DE
Ltda.

2- Acadêmica

Centro Universitário de a

NIVEL EDUCACIONAL IN
Faculdade de Letras - hol

DEPARTAMENTO
Revisora

ñ
¿\t
{

\
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ITNTCEUB

Centro Univers¡tário de Brasíl ia

Certificamos que Sarah Jeanne Alencar de Oliveira, nascida no dia 07 de abril de Lg7S,
concluiu no segundo semestre de 2OOA, o curso de LETRAS - PORTUGUÊS - ESPANHOL da
Faculdade de Ciências da Educação e Saúde do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB,
tendo colado grau em 08 de março de 2001.

Brasília, 06 de junho d'e 2OI7

, a, ^.\
Diretor

æ
s
N'
.'Þ

1

&*, /ø"^
SeyÉtário



UniCEUB

*"..........1...Ø.1-.ß.................... t ¡u,o.....1...?J-......

LETRAS - Português- Espanhol

Portaria Normativa MEC n". 40/07, D.O.U. n"

239, de 13112107, seção 1, páginas 39i43.

Øøh,ø Çuimørães [os fuis
Diretora da Faculdade de Ciências da

Educação e Saúde

Çoracl Rjîeiro
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DECLARAçAO

Declaramos para os devidos fins, que a Sra. Sarah Jeanne Alencar de Oliveira,
RG nr. 1.619.807 - SSP/DF, CPF 695.625.981-87, brasileira, solteira, é nossa
funcionária desde 0410312009 até o momento, exercendo a função de Revisora.

São Paulo,25 de Agosto de 2017

Atenciosamente,

Nova Comunicação Ltda
Edna Mendonça

Recursos Humanos

rsz. 
1 1 B. 92g/ooo1 -32-t

NOVA/SB COMUNTCAçAO r-tOR

AV' Das Naçæs Un¡das,850l And, 16,5l, 161

Prnhenæ. CËP 05425{70

t _ Såo Paulo.SP J

Av. Das Nações Unidas, 8501 - L6e. Andar - cj. l-6L
CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

PABX (L1) 3066-s400
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novtr/sb

Este caderno constitui a Capacidade de Atendimento da nova/sb

São Paulo, 25 de agosto de 2017

C"v

Oscar Luiz Kita

RG: 6.997.027 SSP/SP

CPF: 996.074.848-00

Representante Legal
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