
z5t5

11.5 Capacidade de atendimento
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a) Relação nominal dos seus principais clientes, com a especificação do início de
atendimento de cada um deles;
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Principais clientes atendidos

Nome Fantasia Razåo Social Atendida
desde

APAE Säo Paulo Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE jull2017

Banco Pine Banco Pine S/A ffir'¡xr, janl2017

Penalty Cambuci S/A (Penalty) : mail2015

Carlos Viacava
Nelore Mocho

Carlos Viacava Nelore Mocho g junl2015

BKO
Casa do lmóvel Consultoria e Empreend
lmobiliários

bko fev12017

Chery do Brasil
Chery Brasil lmportação, Fabricaçäo e
Distribuição

-l-\-
EHgËEY

junl2016

Cruz Vermelha Cruz Vermelha Brasileira *n*n* fev12017

Prudence DKT do Brasil Prods. de Uso Pessoal Ltda. @ janl2l17

Gafisa Gafisa S/A ÀGaf¡sa mail2j17

Benjamin a Padaria LB. Café Ltda BFNJAMIN set2016

ldealZarvos ldea Empreendimentos SPE 28 Ltda tr abrill2}16

JBS JBS S/A ( -t ¡!:r,, ) dezl2j16

Benx M.A.R. Viena Desenv. lmobiliário Ltda Benx junl2}16

Couromoda São Paulo Feiras Comerciais Ltda l/c
counoüoDA

jun/2016

TOPPS Sports TOPPS Esportes e Entret. do Brasil Ltda. @g set/2016

Vegus Vegus Desenvolv. e Participações Ltda. - EPP ,'r.vrcus mar12016

MOOVIT CARPOOL MoovitApp Global fi agol2l17
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Estudo/planejamento

Rodrigo Gerveira (diretor de planejamento)
Formado em Comunicaçäo Social pela Faculdade Cásper Líbero, com extensäo em gestão
pelo lnsead, na França. Experiência em estratégia, liderança e construção de marcas.
Atuou em empresas nacionais e multinacionais de propaganda e marketing. Foi vice-
présidente executivo da Fórmula lndy no Brasil, diretor de Atendimento e Planejamento
na 141, diretor/Head of Planning da Z+l{avas, presidente da agência Guapa e diretor-
executivo da Z+lHavas, construindo marcas como Hyundai, Tim, LG Electronics, Casas

tl*:;Á*tr*¡¡¿¡ia, Avianca, Habib's, entre outras. Prêmios: Effie Awards - o maior prêmio de eficiência
de comunicação do mundo, para Hyundai e Habib's. Além da experiência executiva,
também é palestrante em universidades e eventos do mercado, nacionais e internacionais,
com destaque para HSM Expomanagement - São Paulo, Global Meeting IWB - Dubai, UEA.
Anos de experi ência: 22.

Marcos Brinder (gerente de planejamento estratégico/pesquisa)
Graduado no curso de Publicidade e Propaganda na Universidade Anhembi Morumbi
Passou por agências como Loducca, GNova (Grupo TV1), Cheil. Anos de experiência: 10
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Empregado¡: 1 41 BRASTU COIUUtilCAçÃO
[.TDA

ÇNpJ: 01.621.069/0002_09

Rua Funchal, 263, Vita Olímpia, 18. ANDAR _PARTE

Municfpio: São paulo UF; Sp
Esp.estab.: publicitária

GBOn":23910
(i;argo: DTRETOR DE cRUpO CONïAS
F¡ta admissão: OZ/mai/Os

Fii.;gistrono: 0OO0O0O3 Fls/Ficha: FLS

9.000,00
Flamuneração

(rhove mil reais) p/
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This certificate is awarded in
recognition of the ParticiPation
and successful comPletion of

Rodrigo Cerueira

in the
LMC Ti'aining Pn¡gramme
(from October, l Bth 2011 to March,23rd 2A2)

ORIGINATA

I É.60,

rlIT Ãrtâ, ct rvt tit
MEDIA

OLIVEIRA
DO

tt AUTtñlltct0AoE
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lD Dareslmow Alfonso Rodés
Ch¡ef Executive Off icer

Hernán Sánchez Neira
Chief Business lntelligence Ofi¡cer

Luca Boer
Chief HR Ofñcer
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SCHOOL OF MANAGEMENT

FUDAN UNIVERSITY

School of Management, Fudan University

Hereby Certifies That

Rodrigo Cerveira

has participated in the Havas Media LMC Training Program

hosted by Fudan Universíty, Shanghai, People's Republic of

China.

20 - zg,March, 2ltz

Stephanie Xu

Director

lnternational Exchange & Cooperation Office

School of Management, Fudan University

DR. EVANONO ÞA
AUIENIICO ESIA

vÁuoo snil$¡Tf coM r., sgm 0r

..it

ftilL lsfiE¡MW6?08 rålÉ, (S6-21)65642413 lt*¡ (86-21)65103060 È[fr,2004]3 ÈTÊÍ1*, l¿sm @ fudrn.cdu,cn

670, cuo Shun Ro¡d, sh0ngh¡i,200433 China Tcl:(86-21\65642413 F0x:(86-21)65103060 E-nìÂil; fdsm@lud0n odu.ctì
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, 2515 PROPAGANDA LTDA, com sede em São Paulo - SP, à

Avenida São Valério, no 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.667110001-28, neste ato representada na forma do

seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, como prestadora dos

serviços, C&C COSSOLIN E CERVEIRA CONS. EM MARI(ETING LTDA, com sede em Alphaville -
Sanlana do Parnaíba -SP, à Alameda das Salvias, 195 sala 02, inscrita no CNPJ sob o no 06.080.183/0001-89, neste

ato representada na forma de seu conffato social e doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem enfre si
certo e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - A contratada executará serviços para a contratantenaëtrea de Planejamento.

cLÁusuLA SEGUNDA - DESCRTÇAO DOS SERVrçOS.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de planejamento estratégico em

Marketing e Comunicação, na área de Planejamento.

CLÁUSULA TERCEIRA. DA FORMA DE ExECUÇÃo.

3. I - Na execução dos serviços ora pactuados, a contratada agirá com absoluta autonomia técnica e profissional, por
sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

CLÁUSULA QUARTA. PREçO E FORMA DEPAGAMENTO.

4.1 - A contratante pagarâ à contratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de R$ 30.000,00
(Trinta mil reais), até o último dia útil do mês que se der a prestação dos serviços.

4.2 - O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contratada, da

respectiva nota fiscal de prestaçäo de serviços, acompanhada de recibo equivalente, fatura, duplicata, ou cobrança
bancária.

4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos € recolhidos na fonna da legislação
vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5.1 - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadas
por escrito.

5.2 - A contratada será responsável por todos os ônus, obrigações e encargos fiscais, securitiírios, previdenciários e

trabalhistas decoirentes dos serviços objeto deste 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

1 civlt oAs
PAULO.SI

OFICIAL

DE OUVEIRA
AUTORIZADO

conseqüência da execução dos serviços.
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6.2 - A contratada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e

prejuízos, de qualquer naÎ;.)rez,a, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços
objeto deste contrato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem nenhuma
limitação.

6.3 -Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representação ou
responsabilidade entre as partes contratantes,

6.4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vlnculo empregatfcio ou responsabilidade, por parte da
contratante com relação às pessoas que a contratada empregar para a execução dos serviços ora contratados,
correndo por conta exclusiva desta última, todas as despesas, inclusive os encargos da legislação vigente, 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 encargos de qualquer nafureza.

CLÁUSULA SÉTIMA - sIGILo.

7.1 - A contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as

informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu relacionamento com a confiatante,
não podendo diwlgá-las, de fonna direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum tftulo, mesmo após o término ou
a reecisão do presente contrato,

7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela contratada sob nenhuma forma
ou pretexto, qualquer informação obtida, revelada ou relacionada com as partes contratantes ou com o objeto do
contrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de
natureza técnica; comercial, jurfdica ou financeira, ou ainda de qualquer ouûa natureza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, métodos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de
comercialização, econômicas, furanças e outros negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas

relacionadas.

7.3 - Também são consideradas informações sigilosas, para os êfeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,
sem exceção, qræ a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sejam atuais, potenciais
ou em prospecção.

7.4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados
eletrônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas de computador, fórmulas, patentes,
minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou depois da
vigência deste contrato.

7.5 - A contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,
incluindo resumos, cópias de documentos, arquivos digitais ou outra forma que possa conter informações
consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisão.

7.6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem
prejufzo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisão deste contrato, caso ainda em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS AUTORAIS.

8.1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar
atribuições caracterizadas como de concepção, criação ou produção intelectual, artlstica ou técnica, os direitos
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8.2 - Tendo em vista que a contratadajá é remuneradapara eventuais serviços que envolvam criação e concepção,

fica expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à contratante, de forma total, irrevogável e

irretratável, os direitos autorais patrimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enquanto durar o

relacionamento profìssional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta dat4 tanto para o Brasil como
para qualquer outro pals, para qualquer tipo de divulgação publicitária e promocional da contratante como de seus

eventuais clientes presentes e futuros.

8.3 * 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.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o trabalho realizado em virtude do

presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer título.

CL.ÁUSULA NONA _ COMPUTADORES E SOFT\ryARES

9.1.-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)

b)

c)

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 autorizaçðo por escrito da contratante;
Modificar, decompor qualquer progr¿rma, software, arquivo ou banco de dados instalados nos computadores de

propriedade da contratante;
Copiar ou obter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como
das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

ì

9.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o contrato, sem prejulzo da

responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CL,AUSULA DÉCIMA - PRAZO.

10.1 - O presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual perlodo se

nenhuma das partes manifestar à outrao por escrito, a intenção de não renovar o contrato.

10.2. Não obstante o prazo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá

terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CESSÃO.

I 1.1 - Os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a tercekos, a

nenhum tífulo, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . RESCISÄO CONTRATUAL.

12.1 - O descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o
direito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos a que se der causa.

12:2 - O contrato ficará automaticamento resolvido caso qualquer das partes tenha tltulo protestado

aindanas hipóteses de concordata, pedido de falência, liquidação ou insolvência.
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CL,4,USULA DÉCIMA TERCEIRA - FoRo.

13,1 - As partes 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 renrlncia de outro, por mais prívilegiado que seja

ou venha a ser.

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,09 dejaneiro de2017

Contratante:
LTDA

Contratada:
E CERVßIRA CONS. EM MARKETING LTDA

Testemunhas:

Nome

RG

Nome

RG

õA
ESTA

DE OLIVEIRA
AUTORIZ,âDO
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TNSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIçOS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as paftes a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, 2515 PROPAGANDA LTDA, com sede em São Paulo - SP, à

Avenida São Valério, no 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.667110001-28, neste ato representada na forma do
seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, como prestadora dos
serviços, C&C COSSOLIN E CERVEIRA CONS. EM MARKETING LTDA, com sede em Alphaville -
Santana do Parnalba -SP, à Alameda das Salvias, 195 sala 02, inscrita no CNPJ sob o no 06.080.183/0001-89, neste

ato representada na forma de seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem entre si
certo e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

l.l - A contratada executará serviços para a contratantenaárea de Planejamento.

cLÁusuLA SEGUNDA - DESCRTÇÃO DOS SERVrçOS.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de planejamento estratégico em
Marketing e Comunicação, na área de Planejamento.

cLÁusuLA TERCETRA - DA FORMA DE ExEcuç.{o.

3.1 - Na execução dos serviços ora pactuados, a contratada agirá com absoluta autonomia técnica e profissional, por
sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

CLÁUSULA QUARTÀ - PREçO E FORMA DEPAGAMENTO.

4.1 - A contratante pagu6à contratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de R$ 30.000,00
(Trinta mil reais), até o rlltimo dia útil do mês que se der a prestação dos serviços.

4.2 - O pagamento da remuneração será efefuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contratada, da
respectiva nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalente, fatura, duplicata, ou cobrança
bancária.

4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação
vigente.

cLÁusuLA QUINTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5,1 - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadas
por escrito.

5.2 - A contratada será responsável por todos os ônus, obrigações e ençargos fiscais, securittírios, previdenciários e

trabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste 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
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6.2 - A conûatada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e
prejuízos, de qualquer nafr)reza, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços
objeto deste contrato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem nenhuma
limitação.

6.3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representaçâo ou
responsabilidade entre as partes contratåntes.

6.4 - Não se estâbelece, por força deste confiato, qualquer vlnculo empregatlcio ou responsabilidade, por parte da
contratante com relação às pessoas que a contratada empregar p¿¡ra a execução dos serviços ora contratados,
correndo por conta exclusiva desta riltima, todas as despesas, inclusive os enc¿¡rgos da legisfação vigente, 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 encargos de qualquer natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA - SIGILo.

7.1 - A contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as
informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu relacionamento com a contratante,
não podendo diwlgá-las, de forma direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum título, mesmo após o término ou
a rescisão do presente contrato.

7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela contratada sob nenhuma forma
ou pretexto, qualquer informação obtida, revelada ou relacionada com as partes contratantes ou com o objeto do
contrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de
natureza técnica, comercial, jurldica ou financeira, ou ainda de qualquer outra nahreza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, métodos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de
comercialização, econômicas, finanças e outros negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas
relacionadas.

7.3 - Também são consideradas informações sigilosãs, para os êfeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,
sem exceção, quE a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sejam atuais, potenciais
ou em prospecção.

7.4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados
elet¡ônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas de computador, fórmulas, patentes,
minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antesr.durante ou depois da
vigência deste contrato.

7.5 - A' conhatada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,
incluindo resumos, cópias de documentos, arquivos digitais ou ouFa forma que possa conter informações
consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisão.

7.6 - A violaçäo ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem
prejufzo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisão deste contrato, caso ainda em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS AUTORAIS.

8.1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar
atribuições caracterizadas como de concepção, criação ou produção intelectual, artlstica ou técnica, os direitos
autorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores
de serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta última, conforme o pactuado através do
presente instrumento, de acordo com o artigo 49 e seguintes e parâgrafo único do art. 1 I da Lei 9.6 10/98.
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8.2.- Tendo em vista que a contratadajá é remunerada para eventuais serviços que envolvam criação e concepção,

fica expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à contratante, de forma total, irrevogável e

irretratável, os direitos autorais patrimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enquanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta dat4 tanto para o Brasil como
para qualquer outro pafs, para qualquer tipo de divulgação publicitária e promocional da contratante como de seus

eventuais clientes presentgs e ft¡turos.

8.3 - Será llcito à contratante a transmissão a terceiros dos di¡eitos ora cedidos, por cessão ou concessão, direitos

totais ou parciais, de sua utilizaçäo econômica, de forma gratuita ou onerosa.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes'que a contratada não poderá reproduzir o frabalho realizado em virtude do

presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer tltulo.

CLÁUSULA NONA _ COMPUTADORES E SOFTWARES

9.1 - 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)

b)

c)

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 autorização por escrito da contratante;
Modificar, decompor qualquer programa, software, arquivo ou banco de dados instalados nos computadores de

propriedade da contratante;
Copiar ou obter cópias de qualquer progr¿¡ma, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como

das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

'{{

9.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o contrato, sem prejuízo da

responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZO.

l0:1 - O presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual perlodo se

nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intenção de não ienovar o conûato.

10.2. Não obstante o prazo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá

terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (hinta) dias.

CL,ÅUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CESSÄO.

ll.l - Os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, a

nenhum tltulo, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL.

l2.l - O descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o

direito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos a que se der causa.

12.2 - O contrato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha tltulo protestado e

ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, liquidação ou insolvência.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - F.oRo.

13.1 - As pafies elegem o foro da Comarca de São Paulo - SP, como o único competente paxa dirimir as

divergências que tiverem com base neste conhato, 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 igual teor e mesmos efeitos,
na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 09 dejaneiro de 2017

Contratante:
LTDA

Contratada:

E CERVEIRA CONS. EM MARKETING LTDA

Testemunhas:

Nome

RG

Nome

RG
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Certificamos, para os devidos fins, que no livro no 01 dos

termos de Colação de Grau da Universidade Anhembi Morumbi,

consta que MARCOS MENTONE BLINDER, portador(a) do RG.

n" 325200397 nascido(a) em02 de Março de 1981, recebeu o grau de

BACHAREL em COMUNICAÇÃO SOCIAL - HABILITAÇÃO:

PUBLICIDADE E PROPAGANDA, tendo colado grau em

1610412007

Secretaria de Registros Acadêmicos aos 16 de abril de 2007

Eûnamara.Íefuçgira ÐØrte Atoes
Seoetaria de Registros Acadêmicos

RG: 21.718.617-8
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- (]FtÊral

0û, 2017
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COIìI1TRATO DE TR,ABATIIO

EMPREGÀDóR:AFRICA SÃO PAULO PUBLTCIDADE

CNP,f : 04 . 950. 019/0001-50
ENDEREçO:AVENIDA BRTGADEIRO FARIÀ LIMA, 2277

1.8 ANDAR - EDIFICIO PTAZA IGUA
CIDADE/T'FT SAO PAULO/SP

EgP. DO ESTABELIICIMENTO:PUBLICIDÀDE

CÀRGO/CBO : SUPERVI SOR PLANE.JAMENTO

<<CBO>>: 253L25
DÀTA DE ADMXSSÃO: OL/OB/201,2

REGISTRO No: 10827

REMI'NERAçÄO:R$ 7.OOO,OO (SETE MTL REAIS)

E.ORI.{A DE PAGA}.IEIüTO: MENSAL
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as part€s a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, 2515 PROPAGANDA LTDA, com sede em São Paulo - SP, à

Avenida São Valério, no 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.6671/A00l-28, neste ato representada na forma do
seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATÄNTE, e, de outro lado, como prestadora dos

serviços, M.M.BLINDER COMUNICAçÃO ME, com sede em São Paulo -SP, à Rua Amália de Noronha, 383,
apto 210, inscrita no CNPJ sob o no 20.825.99110001-59, neste ato representada na forma de seu contrato social e

doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO.

1.1 - A contratada executará serviços para a contratante na área de Planejamento.

cLÁusuLA SEGUNDA - DEscRrÇÃo Dos sERvrÇos.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de planejamento estratégico em
Marketing e Comunicação na área de Planejamento.

cLÁusuLA TERCETRA - DA FORMA DE EXECUç.{O.

3.1 - Na execução dos serviços ora pacfuados, a contratada agirá com absoluta autonomia técnica e profissional, por
sua contâ e risco, no horário e local de sua conveniência,

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

4.1 - A contratàrte pagarâ à contratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneraçäo mensal de R$ 7.000,00
(Sete mil reais), até o riltimo dia útil do mês que se der a prestação dos serviços.

4.2'- O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contratada, da
respectiva nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalente, fatura, duplicata, ou cobrança
bancária.

4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação
vigente.

cLÁ.usuLA QUINTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5.1 - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadas
por escrito.

5.2 - A contratada será responsável por todos os ônus, obrigaçöes e encargos fiscais, securitários, previdenciários e

trabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste 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

Clvrl. ûÂç

çOl"TgS DE

conseqüência da execução dos serviços.
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6.2 - A contratada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e
prejuízos, de qualquer natureza, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços
objeto deste contrato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem nenhuma
limitação.

6.3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representação ou
responsabilidade entre as partes contratantes.

6.4 - Näo se estabelece, por força deste contrato, qualquer vfnculo empregatlcio ou responsabilidade, por parte da
contratante com relação às pessoas que a contratada empregar para a execuçäo dos serviços ora contratados,
correndo por conta exclusiva desta última, todas as despesas, inclusive os encargos da legislação vigente, seja
trabalhista, seja previdenciiirio, securitário ou qualquer outro, obrigando-se ao cumprimento das disposições legais,
quer quanto à remuneração de seus empregados como dos demais encargos de qualquer natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA - SIGILO.

7.1 - A' contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as
informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em decorrôncia do seu relacionamento com a contratante,
não podendo divulgá-las, de forma direta ou indiret4 a qualquer terceiro, a nenhum tltulo, mesmo após o término ou
a rescisão do presente contrato.

7.2 - Compreende-se por'informações sigilosas, que não podem ser diwlgadas pela contratada sob nenhuma forma
ou pretexto, qualquer informação obtida, revelada ou relacionada com as partes contratantes ou com o objeto do
contrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, seJam de
nafi)Íeza técnica, comercial, jurldica ou financeira, ou ainda de qualquer outra natureza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, métodos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de
comercialização, econômicas, finanças e outros negócios das partes ou de outras empresás ou pessoas a elas
relacionadas.

7.3 - Também são consideradas informações sigilosas, para os efeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,
sem exceção, qu$ a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sejam atuais, potenciais
ou em prospecção.

7'4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados
eletrônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas de computador, fórmulas, patentes,
minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou depois da

, ,.ilvigência deste conhato.

7.5 - Acontratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,
incluindo resumos, cópias de documentos, arquivos digitais ou oufra forma que possa conter informações
consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisão.

7'6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem
prejtrlzo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisão deste contrato, caso ainda em vig^or.

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS AUTORAIS.

8'1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar
atribuições caracierizadas como de concepção, criação ou proOuçaJintelectuai, aøstica^ou técnica, os direitos
autorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores
de serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta rlltima, conforme ó puctuuOo através do
presente instrumento, de acordo com o artigo 49 e seguintes e parágrafo único do art. I I da Lei 9.610/9S.
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8'2 - Tendo em vista que a contratadajá é remunerada para evenfuais serviços que envolvam criação e concepção,
fica expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à contratànte, de forma totâl inevogáïãl e
irretratável, os direitos autorais pahimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enqúanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta data, tanto parà o Brasil como
para qualquer outro pals, para qualquer tipo de divulgação publicitária e promocional da contraiante como de seus
eventuais clientes presentes e futuros.

8.3 - Será llcito 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.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o trabalho realizado em virtude do
presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer tftulo.

CLÁUSULA NONA _ COMPUTADORES E SOFTWARES

9'1 - Na eventualidade da conhatada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, operar
computadores de propriedade da contratante para a prestação dos serviços ób¡eìo oeste côntrato, fiåa expressamente
vedado à contratada:

a)

b)

c)

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 autorização por escrito áa contratante;
Modificar, decompor qualquer programa, software, arquivo ou banco dã ¿ados instalados no, ,ornpútudores de
propriedade da contratante;
Copiar ou obter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como
das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

9.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o contrato, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CL.ÁUSULA DÈCIMA . PRAzo.

10.1 - O presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual período se
nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intenção de não renovar o contrato.

10.2' Não obstante o prazo mencionado no itçm 10,1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá
terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio ae :b (trinta; aias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. CEsSÄo.

1 I .1 - os direitos e obrigações estipulados neóte contrato não poderâo ser cedidos ou transferidos a terceiros, a
nenhum título, salvo expressa concordância de ambas as partes,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REScIsÃo CONTRATUAL.

l2'1 - o descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o
direito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte inadimplente responsável pelas perdas e a*o, uþ, ,å drr.uuru.

12.2 - Q contrato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha
ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, liquìdação ou insolvência.

tlfulo protestado legitimamente e
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FoRo.

!3.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Säo Paulo - SP, como o único competente para dirimir as
divergências que tiverem com base neste contrato, com expressa renúncia de outro, por máis priviÈgiado que seja
ou venha a ser,

E_assim, por se acharem justas e contratadas, firmam este instrumento em duas vias de igual teor e mesmos efeitos,
nå presença de duas testemunhas.

São Paulo,20 de abril de20l7

Contratante:

zít

Conhatada:

ME

Testemunhas:

Nome

RG

Nome

RG

DE OUV€¡RA
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Criação

,{515

Fábio Victória da Silva (vice-presidente de criação/redator)
Formado pela UFRGS, bacharel em Publicidade e Propaganda e Relações Públicas.
Trabalhou nas seguintes agências: Ogilvy, DM9DDB, MPM, Africa, Carillo Pastore,
Lew'Lara\TBWA, Mood, Young & Rubicam e Loducca. Ganhou vários prêmios, como
Cannes, CCSP, One Show, D&AD e London Festival. Durante sua carreira, atendeu a contas
importantes como ltaú, Honda carros, Honda Motos, Ambev, Amex, Bradesco, GVï, Vivo,
Banco Santander, Citroën, Folha de São Paulo, SEBRAE, Leroy Merlin, Nextel, Mitsubishi,
Ministério da Saúde, Telefónica, SulAmérica Seguros, C&A e Lojas Pernambucanas. Anos
de experiência: 34 anos.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva (diretor de criação/redator).
Curso superior incomplete. Escola de Engenharia Mauá e na ESPM-Escola Superior de
Propaganda e Marketing. Começou em propaganda na Norton Publicidade, em 1972.
Depois passou por McCann Erickson, Artplan, além de DMg e Propeg, na Bahia. Em seguida
esteve por20 anos no GrupoABC (10 anos na DM9 e outros 10 naAfrica). Participou de
campanhas políticas para FHC e José Serra. Principais clientes atendidos na área pública:
Ministério da Saúde, Prefeitura de São Paulo, Sistema Telebrás, Têlesp, Sebrae, Governo
da Bahia, Governo do Estado de Säo Paulo e Vale. Na área privada: Coca-Cola, Banco
Itaú, Johnson & Johnson, American Airlines, Mitsubishi, Vivo, Walmart, Ambev, Folha de
São Paulo e Unesco. Principais ONGs atendidas: Todos pela Educaçäo, Endeavor e Clinton
Global lnitiative. Principais prêmios: Leäo de Cannes, Profissionais doAno da Rede Globo,
Clio Awards, FIAP Festival lberoamericano, Prêmio Caboré e Festival do Filme Publicitário
do Rio de Janeiro. Anos de Experiência: 45.

Markus Henrique Correa (diretor de arte)
Formado em 2001 em Desenho Industrial - Projeto de Produto pela Universidade de Belas
Artes de São Paulo. Pós-graduado em Design Gráfico pela Universidade de Belas Artes de
São Paulo em 2004. Diploma de proficiência na língua alemã - Deutsches Sprachdiplom
(DSD) e outros cursos. Como profissional, atuou na NW Studios, de 2001 a 2004, na área
de Design e Cor digital. Atuou como diretor de Arte, de 2005 a 2017 , na área de Criaçäo da
DMg. Atualmente atua na2.515 como Diretor de Arte. Anos de experiência: 15.

Bruno Peres de Jesus (diretor de arte e arte-finalista)
Formado em técnico em pré-impressäo pela Escola Senai Theobaldo de Nigris e em
Comunicação Social - Design Digital pelo Centro Universitário Anhanguera de Säo Paulo.
Começou a trabalhar na Central Brasileira de Catálogos, seguindo para BuñiS.A. e Eugênio
Comunicação Ltda. Em maio de 2017, passou a integrar a equipe da 2515, como diretor
de arte e arte-finalista, sendo responsável pelos trabalhos dos seguintes clientes: Gafisa,
Chery, Benjamin A Padaria, ldealZarvos, Carlos Viacava, Banco Pine, entre outros. Anos
de experiência: 10.

Fernanda Theodosio (revisora)
Formada em Comunicação Social- Relações Públicas, pela Faculdade Cásper Líbero, em
2008. Trabalhou como profissional de Relações Públicas nas agências ADS Comunicação
Corporativa, ldeal H+K Strategies, Printer Press e Suporte Comunicação; como revisora
na Agência Enemy e, atualmente, na 2515. Atendeu clientes como Toyota, Lexus, Faber-
Castèll, Socicam, Sanofi, Jaeger-LeCoultre, Movado, Gafisa, Cruz Vermelha, Penal$ e e)

¡. '1

outros. Anos de experiência: 10.
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Çmprygadon N2L PUBLICIDADE S.A
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TNSTRUMENTo rARTIcTILAR DE coNTRATo DE PRESTAçÃo or sERVrços

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas e no final

assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, Z5t5 PROPAGANDA LTDA, com sede em Säo Paulo - SP' à

Avenida São Valério, n" 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.66711t001-28, neste ato representada na forma do

seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATÄNTE, e, de outro lado, como prestadora dos

serviços, F&D COMUNICAçÕE$LTDA, com sede em Cotia - SP, à Rua General Fernando V.C.Albuquerque/R,

no l250,casa 99, inscrita no CNPJ sob o no 04.965,450/0001-70, neste ato representada na forma de seu contrato

social e doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1. I - A contratada executará serviços para a contratante na área de Criação e Artes.

CL,Á,USULA SEGIJNDA - DESCRIçÃO DOS SERVIçOS.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de criação, arte e desenho publicitário.

CLÁUSULA TERCEIRA. DA FORMA DE EXECUçÃO.

3. I - Na execução dos serviços ora pactuados, a contratada agirá com absoluta autonomia técnica e profissional, por

sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

4.1 - A contratante pagará, à contratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de R$ 20.000,00

(Vinte mil reais)ç até o último dia rltil do mês que se der a prestação dos serviços.

4.2 - O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contratada, da

respectiva nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalente, fatura, duplicata, ou cobrança

bancária.

4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação

vigente.

CLÁUSULA QUINTA. DESPESAS E ENCARGOS.

5.1 - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadas

por escrito.

5,2 - A contratada seráresponsável portodos os ônus, obrigações e encargos ftscais, securitilrios, previdenciários e

trabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste contrato,

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADÀ.

6,1 - Obriga-se a contratada a tomar todas as medidas preventivas para evitar danos à contratante ou a

conseqüência da execução dos serviços. '1
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6.2 - A' contratada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e
prejuízos, de qualquer nabJreza, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes da eiecução dos serviços
objeto deste contrato, respondendo por'si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem.nenhuma
Iimitação.

6'3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representação ou
responsabilidade entre as partes contratantes.

6.4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vfnculo empregatlcio ou responsabilidade, por parte da
contratante com relação às pessoas que a contratada empregar para a execução dos serviços ora contratados,
correndo por conta exclusiva desta última, todas as despesas, inclusive os encrirgos da legislaçäo vigente, 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 encargos de qualquer natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA - SIGILO.

7.1 - A contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prspostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as
informações obtjdas no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu relacionamento cóm a contratanto,
não podendo divulgá-las, de forma direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum título, mesmo após o término ou
a rescisão do presente contrato.

7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser diwlgadas pela contratada sob nenhuma forma
ou pretexto, qualquer informação obtida, revelada ou relacionada com as partes contratantes ou com o objeto do
contrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de
natureza técnica, comercial, jurídica ou financeira, ou ainda de qualquer outra natureza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, métodos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de
comercialização, econômicas, finanças e outros negócios das partes ou de oufras empresas ou pessoas a elas
relacionadas.

7.3 - Também são consideradas informações sigilosas, para os efeitos deste conÍato, todas e quaisquer informações,
sem exceção, que a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sejam atuais, potenciais
ou em prospecçllo.

7.4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados
eletrônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas àe computador, fórmulas, patentes,
minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou d-epois da
vigência deste contrato.

7.5 - + contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,
incluindo resumos, cópias de documentos, arquivos digitais ou outra forma que possa conter informações
consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, óu nò término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisão.

7.6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem
prejufzo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisão deste contrato, caso ainda em vig-or.

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS AUTORAIS.

8.1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar
atribuições caracterizadas como de concepção, criação ou produção intelectual, artlstica ou técnica, os direitos
autorais sobre as.obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores
de serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta riltima, conforme o pactuado através do
presente instrumento, de acordo com o afügo 49 e seguintes e parágrafo único do art. t 1 da Lei 9.610/98.
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b)

c)

8'2 - Tendo em vista que a contratadajá é remunerada para eventuais serviços que envolvam criação e concepção,
fica expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à contratànte, de forma totãI, irrevogável e
irretratável, os direitos autorais patrimoniais sobre obras pres€ntes e fi¡tu¡as realizadas enquanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta data, tanto parå o Brasil como
para qualquer outro pals, para qualquer tipo de divulgação publicitária e promocional da contraiante como de seus
eventuais clientes presentes e fi¡turos.

8.3 - Será lfcito à contratante a transmissão a terceiros dos direitos ora cedidos, por cessão ou Côncessðo, direitos
totais ou parciais, de sua utilização econômica, de forma gratuita ou onerosa.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o trabalho realizado em virh¡de do
pres€nte instrumento por qualquer forma ou a qualquer tifulo.

CLÁUSULA NONA_ COMPUTADORES E SOFTWARES

9.1 - 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 cóntrato, fióa expressamente
vedado à contratada:

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 autorizaçâo por escrito da contratante;
Modificar, decompor qualquer programa, softwaren arquivo ou banco de dádos instalados nos computadores de
propriedade da contratante ;
Copiar ou obter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como
das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

9'2 - A violação ao disposto nesta cláusula avtoriza a contratante a rescindir o contrato, sem prejulzo da
responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAzo.

10'l - O presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual perlodo se
nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intenção de não renovar o contrato,

10.2. Não obstante o prazo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá
terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. cEssÃo.

l1'l - Os direitos e obrigações estipulados neste conhato näo poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, a
nenhum tltulo, salvo expressa concordância de ambas as partes.

DE OLIVEIRA
AUTORIZADO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REsCIsÃo CONTRATUAL.

1?.1 - O descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o
direito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte inadimplente responsável pelas perdas e dunor u qu. ,å dè, 

"uuru.
12.2 ' O conhato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha tltulo protestado legitimamente e
ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, tiquìaaçao ou iniolvência
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FoRo.

13.1 'As partes 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 mãis privilègiado que seja
ou venha a ser.

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.

Säo Paulo, 20 de abril de20l.7

Contratante:

Contratada:

F&D

Testemunhas:

Nome

RG
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T
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente insfrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualifîcadas e no finalassinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, 2515 PRopAGANnÁ lrnA coä sede em São paulo - sp, àAvenida são valério, n" 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.6671/0001-28, n"i. uio .ei.esentaaa na forma doseu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro ladï, como prestadora dosserviços' LUISTANA FILMES LTDA ME com sede em são Paulo - sP, à Rua capote Valente, no 361, inscrita noGNPJ sob o n'00'017'010/0001-30, neste ato representada na forma de seu contraio ro.iai 
" 

doravante designadasimplesmente CONTRATADA, tem entre si certã e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 -A contratada executará serviços paraacontratante na éreadecriação e Artes.

cLÁusuLA SEGUNDA - DESCRTÇÃo nos SERVrçOS.

2'1 - os serviços a serem prestados pela confratada compreendem serviços de redação naéreade criação e Artes.

cLÁusuLA TERCETRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO.

3' I - Na execução dos serviços ora pactuados, a contratad a agirácom absoluta autonomia técnica e profissional, porsua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

4'1 - A contratante oaqa! à 99ntr{ada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de R$ 10.000,00(Dez mil reais), até o último dia ritil do mês que se der a piestação dos serviços.

4'2 - o pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contrat ada, da

;if"t:tit 
nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalentË, fatura, duplicata, ou cobrança

4'3 ' o imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislaçãovigente.

cLÁusuLA QUTNTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5'1 - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadaspor escrito.

5'2 - A contratada será responsável por todos os ônus, obrigações e encargos fiscais, securitários, previdenciários etrabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste 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, emconseqüência da execução dos serviços.
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6'2 - A contratada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos eprejuízos, de qualquer natureza, qu"iausa, à contratante ou å terceiros, provenient", àul*."ução dos serviçosobjeto deste contrato, respondendô por si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem nenhumalimitação.

6'3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representação ouresponsabilidade entre as partes contratantes.

6'4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade, por parte dacontratante com relação às pessoas que a contratada-empregar para a execução dos serviços ora contratados,correndo por conta exclusiva desta riitima, todas as ¿opärui lnälusive os encargos da legislação vigente, sejatrabalhista, seja previdenciário, securit¡irio ou qualquer oui., ofrilunao-se ao .o,np".¡.*io ãas disposições legais,quer quanto à remuneração de seus empregados como dos demais 
""nr*go, 

de qualquer nat.,reza.

CLÁUSULA SÉTIMA - SIGILO.

'7 '1 * A contratada deverá, por si e seus diretores,.empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas asinformações obtidas no desempenho de suas atividades oi 
"* ¿räoriencia do seu relacionamento com a contratante,näo podendo divulgá-las, de forma direta ou indireta, u quurqu.r tlir"i-, a nenhum título, mesmo após o término oua rescisão do presente contrato.

7 '2 * compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela contratada sob nenhuma formaou pretexto' qualquer informação obtida, reveladã ou refacionada com as partes contratantes ou com o objeto docontrato' assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam denatureza técnica, comercial, jurídica ou financeira, ou_ainda de qualque. out.u nuturaru, iìrcluindo, sem limitação,segredos comerciais, métodos, de negócios, know-how, planås 
-comerciais, 

atividades promocionais ou de

ä,äïi:ltîão, 
econômicas, finanças e outros negócios das parres ou de outras .-pr.ru, ou pessoas a elas

7'3 - Também são consideradas informações sigilosas, para os efeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,sem exceção, que a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes ¿u ,oníuiunir, s"¡am atuais, pofenciaisou em prospecção.

7 '4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dadoseletrônicos ou impressos, especificações, relatórios, 
-compilaçõar, f*grurus de computador, formulas, patentes,

ää?åffi:tratos, 
produtos, materiáis e outros que hajam riáo oÛtì¿oi ou conhecidor'uni"r, durante ou depois da

7'5 - A contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,incluindo resumos! cópias 
- 
de documentos, arquivos digitáis ou outra forma que possa conter informaçõesconsideradas sigilosas, mediante solicitação da'contratan-te,-ã q"urqu", tempo, ou nõ tgrmino deste contrato,independentemente de qual tenha sido a causa e de quem t"nrru pioJo.udo a rescisão.

7'6 * A violação ao dever de-sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, semprejuízo da sua responsabilidade 
".im¡nat 

e da imediata rescisão destecontrato, caso ainda em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS AUTORAIS.

8.1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenharafribuições caracterizadas como de concepção, criação ou produção intelectual, artística ou técnica, os direitosautorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadoresde serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta última, conforme o pactuado através do
seguintes e parágrafo único do

presente instrumento, de acordo com o artigo 49 e

2

art. ll daLei9.6t0/98

5o



8'2 - Tendo em vista que a contratada jâ é remunerada para eventuais serviços que envolvam criação e concepção,fica expressamente convencionado que a contratada, céde e transfere à contratãnte, de forma total, irrevogável eirretratável, os direitos autorais pàtrimoniais. sobre obras presentes e futuras realizadas enquanto durar orelacionamento profissional entre as partes, limitado a 0s (cincå) anos a partir desta dat4 tarúopara o Brasil comopara qualquer outro país, para qualquer tipo de diwlgação publícitária e promocional da contratante como de seuseventuais clientes presentes e futuros.

8'3 - Será lícito à contratante a transmissão a terceiros dos direitos ora cedidos, por cessão ou concessão, direitostotais ou parciais, de sua utilização econômica, de forma gratuitrou one.osu.

8'4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o trabalho realizadoem virtude dopresente instrumento por qualquer forma ou a qualquer título.

CLÁUSULA NONA _ COMPUTADORES E SOFTWARES

9'1 - Na eventualidade da contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, operarcomputadores de propriedade da contratante para a prestação dos serviços ou¡.to a"rt" cóntrato, fica expressamentevedado à contratada:

a)

b)

c)

Instalar ou de alguma forma inserir qualquer tipo de programa, software ou arquivo informatizado emcomputador que estiver sob seu uso ou utìliziçao, sem a préviaãutorízação por escrito da contratante;Modificar, decompor qualquer programa, soflware, arquìuo ou banco ¿ê ¿á¿os instalados nos computadores depropriedade da contratante;
copiar ou obter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem comodas respectivas documentações, por qualque, processo ou meio.

9'2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o contrato, sem prejuízo daresponsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada p"to, uto, que praticar.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAzo.

10'1 - o presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual período senenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intençao de nao renovar o conffato.

10'2' Não obstante o prazo mencionado no item.l0.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderáterminar o presente contrato desde que observado aviso previo à" lo iLntul ¿iur.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - cEssÃo.

ll'l - os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, anenhum título, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL.

12'l ' o descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada odireito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte inadimplente r"rpolráu"t pelas perdas e danos a que se der causa.

l2'2 - o contrato ficará automaticamente resolvido.caso qualquer das partes tenha tltulo protestado legitimamente eainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, riquiaffi ou inlotvencia.

3
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FoRo.

l3'l - As partes elegem o foro da comarca de são Paulo - sP, como o único competente para dirimir as

ilï:*:iï#e 
tiverem com base neste contrato, com expressa renuncia ¿" out o, porîåi, priuilegiado que seja

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, 0l de Agosto de20l7

Contratante:

Contratada:
eL/\(-\-

LTDA ME

Testemunhas:

Nome

Nome

L

RG

RG

4

5z
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Pró-Reitor
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**
CENTRO T'NIVERSITARIO

BETAS ARTES DE SÃO PAULO
Curso de Pós-Groduoçõo Loto Sensu

Gertificqdo de Especiolizoçóo
Nos termos do Legisloçõo Federol em vigor e em consonôncio com os dispositivos regimentoise demois

instruções ocodêmicos, o Reitor do Centro Universitório Belos Arles de SOo Poulo, no uso de iuos
otribuições, confere o

PÁi.rt0.sP MARKUS HENRIQUE CORREAlÂL

o presente Certificodo de Pós-Groduoçõo Lolo Sensu - Especiolizoçõo em

Design Grófico
DE OUVEIRÂ com rgo horório mínimo, exigido por lei, conforme Histórico Fscolor editodo no verso,

o fim de que posso gozor de iodos os direitos e prerrogolivos legois.uÂÐo
Autg\¡TtcitlABE

Sõo Poulo, 03 de Moio de 2004

Concluinte Molocrido Prof. Dr- Cordim
Reitor

e.

Or
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Histórico Escolar da Pós-Graduação Lato Sensu - Especializaçäo

Rêpertór¡o e visuat¡dade 
' t""tre Claud¡o Augusto da Rosa Ferlauto 29ßa a flt12t2f)l1 60 h 100% 8'5

MARKUS HENRIQUE CORREA

Nacionalidade: Brasileira

Naturalidade: SãoPaulo

Estado: São Paulo

Nasc¡mento: 3Ol 041'1 97 I
ldentificação: RG 14.459.90H

curso: Design Gráfico
Rrea: Design

Período: notumo

Carga horária total cumprida:360 horas

Cogrdénação dos Cursos de

Leme

comunicação e Percepção; Arte e Gonsumo

Prêrèqu¡s¡to

lniciação à Pesquisa; Espaço, Design: lnterfaces

Pré-requ¡sito

Tecnologia, Míd¡a e Mercado

Hipermídia e Interatividade

Arte e Experimentações Projetuais

Míd¡a, Pro¡eto e Produto

Irronograf¡a: "lnterface - uma nova v¡são'

Dra- Ane Shyrlei de Araújo 3oßaa14t12t2}o1 60 h 93% 7.5

Dra. Ane Shyrlei de Araújo 'l8l12 a 1OlO6t2AO2 60 h lÙOo/o 7.0

Dra. Daniela Kutschat Hanns 21tO2a13tO6t20O2 60 h 93% 7.5

Mestre Claudio Augusto da Rosa Ferlauto 14tOB a O4n2nOO2 60 h 860/o 7.0

Dra- Daniela Kutschat Hanns 2OtO8 aO3t1Z2OO2 60 h 93% 7.0

'.. ¡:!r rf ::.jrlr.r¡
Aval¡ação:7.0

Leg¡slação: O curso cumpriu todas as disposições de que trata a Resolução CNE / CES No 01/2001

Curso de Pós-Graduação - Registro sob n" 98, Folhas 33, L¡vro no 01

São Paulo, 14 de abr¡l de 2004
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FACULDADE DE BELAS ARTES

DE SAO PAULO

O DIRETOR GERAL DA FACULDADE DE BELAS ARTES DE SÃO PAULO,
USO DE SUAS ATRIBUIçÕES E TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DO CI,RSO DE DESENHO INDUSTRIAL

i¡

A

GOMES DE

MARKUS HENRIQUE CORREA

EM 29 DE AGOSTO ÞE 2ATI, CONFERE O TrflJ]LO DE
BACIIAREL EM DESENIIO INDUSTRIAL A

brasileiro, ûatural do Estado de são Paulo, nascido a 30 de abril de lg7g,
RG 14.459.9004 - SPAUTCRIZADO

s,Mt*Et'M's*'û€ËruuroRGA-LHE o PRESENTE DIPLOMA, A FIM DE eup possA GozAR DE Tööos os DIREIT95 E
PRERROGATTVAS LEGAIS.

SÃO PA{ILO, 05 DE SETEMBRO DE 2OO1

Pnor C^rn¡lr'r

fubr
Escur,ron Pnor. VrcsNrs Dr GRADo

Dlretor Gsral

Dlplomado

c¡l
-L
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Curso de

DESENHO INDUSTBIAL

Heconhecido pela Portaria MEG n." 692 de 15-12-89
publicada no Diário Oficial da União em 18-12-89

Alterada pela Portaria MEC nj to0 de 30-01-91
publicada no Diário Oficial da União em 01-02-91

APOSTILA

FACULDADE DE BELAS ARTES DE SÃO PAULO

O diplomado concluiu nesta Faculdade a Habilitação em
PROJETO DO PBODUTO

São Paulo,05 de setembro de 2001

l/ ,/ ,.2t/". r á€/ltPtt tt L7* /
Escultor Prof. Vicente Di Grado

Diretor Geral
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UNIVFRSIDADE DE SÃO PAULO
Secrctarta Geral

Dlvlsâo d6 Røglstros Ac¡ d¿ml cos
40

Diplorna registrado sob n'o 129 ?9
Proce,osg n.o .r
nos termos do Artigo

$ão F Lde

T{crfto lcall¡ltr
Ðe acordo.

roia. Dra. L
Stelì¿táîla

CURY

Anotad¡ a Apostil¡
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Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
Programa de Pós-Graduação Lato Sensu

Cursos Presenciais de Especialização

Conforme Resolução CNEICES no 1, de 03 de abril de 2001

Ata da monografia apresentada como exigência parcial para obtençño do título de

Especialista, conforme classificação de mérito constante das normas do curso:

aprovado com distinção e louvor; aprovado com distinção; aprovado plenamente;

' aprovado e reprovado.

Em 26 de fevereiro de 2004, a comissão examinadora composta pelos seguintes

professores: Dra. Daniela Kutschat Hanns (orientadora), Mestre Cícero Inácio da Silva

e Eduardo Phillip Simões Rodolfi analisou o trabalho intitulado "Interface - umct novct

visão",realizado pelo aluno Markus Henrique Correa.

Após avaliação do trabalho, a comissão

a monografia que permite conferir
Design Gráfico.

aluno o Certificado de Especialista em

Comissãå examinadora:

Profa. Dra. Daniela Kutschat Hanns

Prof. Mestre Cícero Inácio da Silva

Prof. Eduardo Phillip Simões Rodolfi

Nri qualidade de secretária do referido curso de Pós-Graduação, lawo a presente ata, pol'

estar conforme em todos os seus termos, que serå assinada por mim e pelos professores

membros componentes da comissão examinadora.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2004

Angela do Patrocínio Nunes Gunta

Centro Un¡vers¡lór¡o
Belos Artes
de Sóo Pqulo

Ruo D¿ Álvoro Alv¡m, 7ó
04018-010 Vilo Moriono
Sõo Poulo SP Brosil
Tal. s5 lì /557ó-7300
Fox. 55 lì /5549-7985
www-belosortes.br

- oFrti

OLlvfift¡, /
4
(

t)

Tiragem 55.000 - Arizona Gráflca - 03/10/2003
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@BELAS
ARTES

Hrsrónrco EscoLAR å:iJjiff"t"
( Curso de Desenho Industrial, Reconhecido pela Portaria lvßC.692 de l5ll2l89,äo pauto

D.O U. de 18/12189, Alterada pela Portaria MEC. 100 de 30101/91 de D.O U de 01/@*ll;nffijî
São Paulo SP Bras¡l

Nome: MARKUS I{ENRIQIIE CORREA Ter.5511/ 5576'7300

;if:,ll.i:?ii3il
DatadeNascimento: 30 de Abril de 1978
Natural de: São Paulo - SP Nacionalidade: Brasileira
Título deEleitor N' 2290895401-24 Znna:006 Seção:0085 - 20103195

Cédula de ldentidade RG. No 14.459.900-4 SP

Serviço Militar
Documento Apresentado: RA 04 040 273148-9
Repartição Expedidora: Ministério do Exército Data: 27111196

cuRso DE ENSTNO rrÆOrO OU EQUVALENTE
Estabelecimento: Colégio Benjamin Constant
Data da conclusão: 1996 Sede: São Paulo - SP

cuRso DE DESENHO TNDUSTRTAL - HABTLTTAÇÃO PROJETO DO PRODUTO

CONCLTRSO VESTIBULAR _ 1 998/1

DISCPLINAS
Redação em Língua Portuguesa
Comunicação e Expressão ( Língua Portuguesa, Literatura -
Brasileira ),Estudos Sociais ( Geog., Hist. e O .S.P.B. ), Comu-
nicação e Expressão ( Inglês ou Francês, Ciências ( Física, Quími
ca, Biologia e Matemática)...............
Total de Pontos

1 " SEMESTRE - DE FEVEREIRO A JI.INHO - 1998

N" DE PONTOS
25

53
78

r{

Cód. DISCIPLINAS
605 ' Teoria da Comunicação I
602 - História da Arte e da Tecnologia I ..........
238 - Metodologia Visual I
237 - Meios de Representação Bidimensionais

(Desenho de Observação) I.......
207 - Meios de Representação Bidimensionais

(Desenho Geométrico) I .................
239 - Meios de Representação Tridimensionais

(Modelagem) L................
604 - Antropologia Cultural I .................
401 - Educação Física I .......

N/ FINAL - CÆ{ORÁRIA OBS.
9,75 34
8,75 68
8,0 68

8,5

9,0

8,0
8,5
Aprov.

Continua

68

68

68
34
34

t¡tÞ'tEr

ffiE
ctvt! 8is ¡.ri!

DA
ÊSTA

t}E OLIVEIRA
AUÏOP.TZADO

d)

I Atû, ?

Trevoset 80.000 09/01
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BELAS
ARTES

Faculdade de
Belas Artes
de São Paulo

( Continuação do Histórico Escolar do Curso de Desenho Industrial- Habilitacãonua Dr. ÁrvaroAlvim, T6

em Projeto do Produto). 3:ii:lî.'''år'i',ü
Tel. 55 11 / 5576-7300

Fax.55 11 / 5549-7985Nome: MARKUS IDNRIQI-IE CORREA www.berasarres.br

2' SEMESTRE - DE AGOSTO A DEZEMBRO . 1998

Cód. DISCPLINAS
605 - Teoria da Comunicação II
602 - História da Arte e da Tecnologia II
238 - Metodologia Visual II ......
237 - Meios de Representação Bidimensionais

(Desenho de Observação) II
207 - Meios de Representação Bidimensionais

(Descritiva e Perspectiva) II
239 - Meios de Representação Tridimensionais II....
604 - Antropologia Cultural II..............
401 - Educação Física II ............

3"SEMESTRE-DE FEVEREIRO A JIINHO . 1999

Cód. DßCIPLINAS
605- Teoria da Comunicação III
602 - História da Arte e da Tecnologia III
237 - Meios de Representação Bidimensionais

(Desenho de Observação) Itr...... 8,25
208 - Meios de Representação Bidimensionais

(Desenho Técnico) I ......... 8,5
253 - Meios de Representação Bidimensionais

N/FINAL - C/HORÁRIA OBS.
9,75 34
7,75 6g
Dez 68

8,25 68

8,75
9,5
8,0
Aprov

68
68
34
34

(Fotografia Básica) I ..........
7l I - Metodologia do Projeto I ..

N/FINAL - C/HORÁRIA OBS.
8,75 34
9,0 6g

7,5

9,25
7,25

Continua

DE OLIVËIRÁ
Âij.rcRtzAD0

68

68

68
68
34
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t iì!10 it[ ,!.]Itfirictn¿¡t¡

5{'



6NBELAS
ARTES

em Projeto do Produto)'

Nome: MARKUS I{ENRIQLIE CORREA

4" SEMESTRE - DE AGOSTO A DEZEMBRO - 1999

Cód. DISCPLINAS
701 -
702 -

711 - Metodologia do Projeto il
208 - Meios de RePresentação Bidimensionais

(Desenho Técnico) II "
253 - Meios de RePresentação Bidimensionais

(Fotografia) II
237 - Meios de RePresentação

(Modelo Vivo) IV
240 - Informática

s'SEMESTRE - DE FEVEREIRO A JLTNHO - 2OOO

Cód. DISCPLINAS
Zf Z ¡*,f"i* de Representação Bidimensionais

(Processo s Gráficos Artesanais)

237 - Meios de RePresentação Bidimensionais

710 - Fabricaçäo I

N/FINAL - C/HORÁRIA OBS.

Faculdade de
Belas Artes
de São Paulo
Rua Dr ,Álvaro AIvìm, 76

04018-010 Vila Marianâ

São Paulo SP Brasil

Tel. 55 11 / 5576'7300

Fax.55 11 / 5549'7985

www. b e la s a r te s. b r

9,5
8,0
8,25

7,75

9,5

34
68
68

68

68

7,5
8,75

68
34

720 -Materiais Industriais I ....""""
7i2 - Desenvolvimento do Projeto do Produto I """""'
713 - Desenvolvimento do Projeto de Produto II """""

N/FINAL . C/HORÁRIA OBS'

7,75

8,75
8,75
8,75
8,0
8,0
8,75

Continua

ÅM"

68

68
34
34
68
68
68

cturL ûrs
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BETAS
ARTES

(Continuação do Histórico Escolar do Curso de Desenho Industrial - Habilitaçã" å:"'Jjfl:"d"
em Projeto do Produto). de São pauto

Rua Dr. Alvaro Alvim, 76

04018-010 Vila Mariana

São Paulo SP Brasil

Tel, 55 11 / 5576-7300

Fax.55 11 / 5549-7985

www,belasarles.br

2000

Nome: MARKUS I{ENRIQUE CORREA

6" SEMESTRE. DE AGOSTO A DEZEMBRO

Cód. DISCIPLINAS
611 - Noções de Economia I ..

614 - Ciências Sociais I
237 - Meios de Representação Bidimensionais

(Rendering) VI
709 - Sistemas Mecânicos II .............
710 - Fabricação II
720 -Materiais Industriais II ............
712 - Desenvolvimento do Projeto do Produto Itr.........
708 - Estágio I

7" SEMESTRE - DE FEVEREIRO A JIINHO . 2OO1

Cód. DISCPLINAS
611 - Noções de Economia IL............

N/FINAL - C/I{ORÁRIA OBS,
9,5 34
9,0 34

8,5

9,5
8,5

9,0
8,25
8,13

68
34
34
68
68
68

N/FTNAL -IIHQBÁBIA oBS.
8,25 34

237 - Meios de Representação

@endering) VII .............
714 - Desenvolvimento do Projeto do Produto IV ..,......

Bidimensionais
9,5
8,25

68
136

Continua

elftl it1$
¡Ê
3A CU
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BETAS
ARTES

(Continuação do Histórico Escolar do Curso de Desenho Industrial - Habilitação åäiü:"t"
em Projeto do Produto), de são pauto

Rua Dr Álvaro Alv¡m, 76

Nome: MARKUS HENRIQUE CoRREA 8üi:li'$'i',iî
I:iï]]íiirsí333
www, be las arte s. br

7" SEMESTRE - DE FEVEREIRO A JUNHO .2001

Cód. DISCPLINAS
715 - Desenvolvimento do Projeto do Produto V,......
708 - Estágio II
606 - Legislaçã.o e Normas

CARGA HORÁRIA .........
TOTAL GERAL DA HABILITAÇÃO

Data da Conclusão do Curso: 29/08/2001
Data da Colação de Grau: 29/0812001
Data daExpedição do Diploma: 0510912001

São Paulo, 05 de setembro de 2001

NIFINAL - CÆ{ORÁRIA OBS.
8,25 6g
7,25 6g
8,25 34

2.856 horas
2.924horas

Cardim
l/-*ââ'f' Prof. Vicente Di Gi"ado

Diretor Geral

Prof Dr. Paulo Antonio
Secretario Geral

deded.amop.

olui! ¡rig
80
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ÊfjTA cÓPJÁ
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Dr oLIyË¡R.4
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Loc. Nasc.

Doc. n:f\d¿:.' !i..

Chegada ao Brasil cm. -..... /

Exp. em.

lm¡wrÉToooTRABALHO
SECRE'TARIA DE POLÍITCAS DE EII{PREC.O

CARTEIRA DE TRABALHO E

TU DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL
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Empregador ....'. ". 
DMö..0öË' ÞUËüic LTDA.

cGsMF ............4v'.Fils?.dgilç,.1-9.¡.4,A.n!.qnis,..þ018.'.."'.'.

Rua Jardim Paulista : ÇEP..0l4oJ.-,QA?..........
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INSTRUMENTO PARTICIJLAR DE CONTRÄTO DE PRESTAçAO DE SERVIçOS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as pa.rtes a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, çomo tomadora dos serviços, Z5l5 PROPAGANDA LTDA, com sede em São Paulo - SP, à

Avenida São Valério, no 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.667110001-28, neste ato representada na forma do

seu contrato social e doravante desigaada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, como prestadora dos

serviços, MARKUS HENRTQUE CORREA, com sede em São Paulo- SP, à Avenida Ramalho Ortigão, no 356,
inscrita no CNPJ sob o no 28.062.10210001-50, neste ato representada na forma de seu contrato social e doravante
designada simplesmente CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

l 1 - A contratada executará serviços para a contratante na área de Criação e Artes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DESCRIÇÃO DOS SERVIçOS.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de criação, arte e desenho publicitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUçÃ,O.

3.1 - Na execução dos serviços ora pactuados, a contratada agirá com absoluta autonomia técnica e profissional, por
sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

CLÁUSULA QUARTA. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

4.1'- A contratante pagarâ àcontratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de R$ 9.000,00

Q.{ove mil reais)l até o último dia útil do mês que se der a prestação dos serviços.

4.2 - O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contratada, da

respectiva nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalente, fatura, duplicata, ou cobrança

bancária.

4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação
vigente.

CLÁUSULA QUTNTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5.1 - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadas
por escrito.

5.2 - A contratada será responsável por todos os ônus, obrigações e encargos fiscais, securitários, previdenciários e

trabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA . RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

6.1 - Obriga-se a contratada a tomar todas as medidas prevgntivas para evitar danos à contratante ou a terceiros, em
conseqtiência da execução dos serviços.
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6.2 - A contratada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e
prejulzos, de qualquer natureza, que causar à contratante ou ã terceiros, prweniãntes da eiecução dos serviços
objeto deste confrato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregadoi, sem nenhuma
limitação.

6'3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representaçâo ou
responsabilidade entre as partes contratantes.

6'4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vlnculo empregatício ou responsabilidade, por parte da
contratante com relação às pessoas que a contratada empregar para a execução dos serviços ora tontratados,
correndo por conta.exclusiva desta última, todas as despesas, inõlusive os.nða.go, da legíslação vigente, sejá
trabalhista, seja previdenciário, securitário ou qualquer outro, obrigando-se ao cumfrimento ðas aisposiçães legais,
quer quanto à remuneração de seus.empregados como dos demais encargos de qualquer nafureza,

CLÁUSULA SÉTIMA . sIGILo.

7'1 - A' contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as
informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em deõonência do seu relacionamento có,n a contratante,
não podendo divulgá-las, de forma direta ou indireta" a qualquer terceiro, a nenhum tftulo, mesmo após o término ou
a rescisão do presente contrato.

7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que näo podem ser divulgadas pela contratada sob nenhuma forma
ou pretexto' qualquer informação obtida" revelada ou relacionada com as partes contratantes ou com o objeto do
contrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de
natrreza técnica, comercial, jurldica ou ftnanceira, ou ainda de qualquer oufia natureza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, méJodos de negócios, know-how, planòs óomerciais, atividades promócionais ou de
comercialização, econômicas, fïnanças e outros negócios das partes ou de ouhas a.prrrå, ou pessoas a elasrelçionadas. ,.: .. i ,

7'3 - Também são consideradas informações sigilosas, para os efeitos deste contrato, todas e quaisquer informaçöes,
sem exceção, qu! a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, rc¡amãtuais, potenciais
ou em prospecçã'o.

7t4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados
eletrônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas àe:computador, fórmulas, patentes,
minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidoi ou conhecidos antes, ãurante ou depois da
vigência deste contrato.

7.5,- A contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,
inclujndo resumos, cópias -de documentos, arquivos digitáis ou outra forma que possa conter informaçoes
consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocaåo a rescisão.

7.6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem
prejulzo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisãoieste contrato, caso ainda em vigãr.

CLÁUSTJLA OITAVA . DIREITOS AUTORAIS.

8.1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar
atribuições caracterízadas como de concepção, criaçäo ou produçaJintelectuaì, artìstica'ou técnica, os direitos
autorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores
de serviços ou diretores da contratante, pertenceräo exçlusivamente a esta última, conforme d pituuao através do
presente instrumentó, de acordo com o artigo 49 e seguintes e parágrafo único do art, I I da Lei 9.610/9g.
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8.2 - Tendo em vista que a contratadajá é remunerada para eventuais serviços que envolvam criação e concepçðo,
fica expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à contratante, de forma total, irrevogável e
irretratável, os direitos autorais patrimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enquanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta datq tanto para o Brasil como
para qualquer outro país, para qualquer tipo de diwlgaçäo publicitária e promocional da contratante como de seus
eventuais clientes presentes e futuros.

8.3 - 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.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o trabalho realizado em virtude do
presente instrumenio por qualquer forma ou a qualquer tlfulo.

CLÁ,.USULA NONA _ COMPUTADORES E SOFTWARES

9.1 -Na eventualidade da contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquerprepostos, operar
computadores de propriedade da contratante para a prestaç¿to dos serviços objeto deste contrato, fica expressamente
vedado à contratada:

a)

b)

c)

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 autorização por escrito da contratante;
Modificar, decompor qualquer programa, software, arquivo ou banco de dados instalados nos computadores de
propriedade da contratante;
Copiar ou obter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como
das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

..ìt

ç

9.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o contrato, sem prejulzo da
responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar. ¡,,¡

CLÁUSULA EÉCIMA - PRAzo.

10.1 - O presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual período se
nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intenção de não renovar o contrato.

10.2. Não obstante o prazo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá
terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . CEssã,o.

I l'. I - Os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, a
nenhum tÍtulo, salvo expressa concordânoia de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDÀ - REscIS.{o CONTRATUAL.

12.1 - O descuinprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o
direito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos a que se der causa.

12.2 - O contrato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha tltulo protestado legitimamente e
ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, liquidação ou insolvência,
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CLÁUSULA DIÚCIMA TERCEIRA. FORO.

13..1 - As partes elegem o foro da Comarca de Säo Paulo - SP, como o rlnico 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 estc instrumento em duas vias de igual teor e mesmos efeitos,
na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 0 I de março de 2017 .

Contratante
Z5I5 PROPAGANDA LTDA

Contratada:

CORREA

Testemunhas:

Nome

RG

Nome

RG'{r
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$ñ$s CONTRATODE

Empregador: Eugenio Publicidade Ltda
CNP J: 04. 422. 973/000 1 -70
Endereço: RUA BREJOALEGRE, SO0
Municþio: SAO PAULO Estado: Sp
AtiVidAdE: AGÊNCA DE PUBLICIDADE
Cargo:ARTE FINALISTA
CBO: 766120

Admissão: 0310512012
Êl¡har 7!Â

Remuneração : 4.177,0A
quatro mil, cento e setenta i.: t;et$ n¡ili.,ì ***t***t****

P Ltda

CMJ/T4F
Rua

Esp. do estabelecimento

Cargo

Empregador

Data admissão..,,.... de

Registro no ...,.........,,,.,'.,'., Fls./Ficha

Remuneração especificada..

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

T

de .........

_"-'-- -___r_

I"

Data saída Å&..a

""Ë'$

1"

., d"{pJ.6 Data saída ........,. de...,.., de..,,,...

t Ass. do empregador ou a rogo c/test.

T 1" T

com, Dispensa cD N" ..n.V.3.øffif-3.ãt).....,.... 
" - . .. "., com, Dispensa cD N'
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS

pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualifìcadas e no final

assinádas, de um lado, como tomadora dos serviços, 2515 PROPAGANDA LTDA, com sede em São Paulo - SP, à

Avenida São Valério, no 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.667110001-28, neste ato representada na forma do

seu confrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, como prestadora dos

serviços, BRUNO PERES, com sede em São Paulo- SP, à Rua Engenheiro Guilherme Cristiano Frender, no 830,

inscrita no CPF sob o no 228.428.908-84, neste ato representada na forma de seu contrato social e doravante

designada simplesmente CONTRATAI)A, tem entre si certo e ajustado o seguinte.

0F. 0ERECßTn0 clvlt tÀs

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

l.l - A confratada executará serviços para a contratante na área de Produção.

cLÁusuLA SEGUNDA - DESCRTÇÃO DOS SERVIÇOS.

2.i - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de produçäo

r3e suBolSTRlrc û0
DR. EVANDRCI OA CUNHA

AurENilco EsrA cÓPlA
CONFORME O ORIGINAT
oou FÉ.
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cLÁ,usuLA TERCEIRA - DA FORMADE EXE"CUçÃO.

3.1 - Na execução dos serviços ora pactuados, a contratadaagtr6 com absoluta autonomia técnica e profissional, por

sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência'

CLÁUSULA QUARTA - PREçO E FORMA DE PAGAMENTO.

4.1 - A conffatante pagará à contratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de R$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais), até o último dia útil do mês que se der a prestação dos serviços.

4.2 - O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contratada, da

respectita nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalente, fatura, duplicata, ou cobrança

bancaria.

4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação

vigente.

CLÁUSULA QUTNTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5.1 - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadas

por escrito.

5.2 - A contratada será responsável por todos os ônus, obrigações e encargos ftscais, securitários, previdenciários e

trabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste 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

1
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6.2 - A contratada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e

prejulzos, de qualquer natweza, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços

àbjäto deste cõnfato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem nenhuma

limitação.

6.3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representação ou

responsabilidade entre as partes contratantes.

6.4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatlcio ou responsabilidade, por parte da

contratante com relação às pessoas que a confatada empregar para a execução dos serviços ora contratados,

correndo por conta exclusivâ desta rlitima, todas as despesas, inclusive os encargos da legislação vigente, 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 encargos de qualquer natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA. SIGILO.

7.1 - A contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as

informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu relacionamento com a contratante,

nao podãndo divulgá-las, de forma diïeta ou indireta, a qualquer tercefuo, a nenhum tftulo, mesmo após o término ou

a rescisão do presente contrato.

7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela contratada sob nenhuma forma

ou pretextô, qualquer informação obtida, revelada,ou r.elacionada com as partes confiatantes ou com o objeto do

conhato, assim cómo as informações e dados'ior elãs'desenvolvidos, indívidualmente ou em conjunto, sejam de

natufeza técnica, comercial, jurldica ou fmanceira, ou ainda de qualquer outra natureza, incluindo, sem limitação,

segredos comerciais, métoãos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de

coirercialização, econômicas, finanças e ouffos negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas

relacionadas.

7.3 - Também dão consideradas informações sigilosas, para os efeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,

sem exceção, que a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sejam atuais, potenciais

ou em prospecção.

?.4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados

eletrônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas de computador, fónnulas, patentes,

minutas e conÍatos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou depois da

vigência deste contrato.

?.5 - A contratada obriga-se a restitufu todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,

incluindo resumos, cópias de documentos, arquivos digitais ou outra forma que possa conter informações

consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,

independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisão.

7.6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem

prejulzo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisão deste contrato, caso ainda em vigor.

CLÁUSULA OITAVA . DIREITOS AUTORAIS.

8.1 - Quando a de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos,

atribuições criação ou produção intelectual, artlstica ou técnica, os direitos

autorais sobre as isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores

exclusivamente a esta riltima, conforme o pactuado através dode serviços ou
49 e seguintes e parágrafo único do art. I I da Lei 9.610/98
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8.2 - Tendo em vista que a contratadajá é remunerada para eventuais serviços que envolvam criação e concepção,

fica expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à contratante, de forma total, irrevogável e

irretratãvel, os direitos autorais patrimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enquanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta data, tanto para o Brasil como

para qualquer outro pafs, para qualquer tipo de divulgação publicitråria e promocional da contratante como de seus

eventuais clientes presentes e futuros.

8.3 - Será llcito 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.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o trabalho realizado em virtude do

presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer título.

CLÁ.USULA NONA _ COMPUTADORES E SOFTWARES

9.1 - 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:

lnstalar 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 autorização por escrito da contratante;

Modificar, decompor qualquer programa, softw3rq, arquivo ou banco de dados instalados nos computadores de

propriedade da contratante;
bopiar ou obter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como

das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

g.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o contato, sem prejulzo da

responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CI]ÁUSULA DÉCIMA . PRAZO.

10.1 - O presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual perlodo se

nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intenção de não renovar o contrato,

10.2. Não obstante o prazo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá

terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. CESSÃO.

11.1 - Os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, a

nenhum tltulo, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃ.O CONTRATUAL.

a)

b)

c)

t2.t - o
direito de

12.2 - O
ainda nas

on.

das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o

a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos a que se der causa.

resolvido caso qualquer das partes tenha tltulo protestado legitimamente e

de falência, liquidação ou insolvência. O

3
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FORO.

13.1 - As partes 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 renrlncia 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 igual teor e mesmos efeitos,

na presença de duas testemunhas.

São Paulo,0l de abril de20l7

Contratante:
2515 PROP

"á¿Contratada:

Testemunhas:

BRUNO PERES

Nome

RG

Nome

RG
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Prof.'Dr." Tereza Cristina Vitali
Diretora

Alípio Rodriguez Liñeira
Sec relá rio

Curso de
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Reconhecido pela Portaria SESU n.' 589

D.O.U. de 12-09-20O6

FACULDADE CÁSPER LÍBERO

APOSTILA
O diplomado concluiu nesta Faculdade a

Habilitação em:

RELAçÕES PÚBLICAS

São Paulo, 08 de de 009
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir quali{icadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, 2515 PROPAGANDA LTDA, com sede em São Paulo - SP, à
Avenida São Valério, no 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.667/10001-28, neste ato representada na forma do
seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, como prestadora dos
serviços, FERNANDA SOUSA CASTRO THEODOSIO - ME, com sede em São Paulo - SP, à Rua Diana , no
580,apto 134, inscrita no CNPJ sob o no I1.613.11610001-12, neste ato representada na forma de seu contrato social
e doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - A contratada executará serviços para a confatafite na área de Criação e Artes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DESCRIçÃo DoS SERVIÇOS.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de revisão

cLÁusuLA TERCETRA - DA FORMA DE EXECUÇ.Ä.O.

l3e suootstRllG 00
DR, EVANÐRN DA NUNHA .

AUtÊNilco EsrA cóptA

AUlff-

3.1 - Na execução dos serviços ora pactuados, a contratadaagtrâ com absoluta autonomia técnica e profissional, por
sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

4.1 - A conffatante pagarâ à contratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de R$ 3.237,30
(Três mil e duzentos e trinta e sete reais e ffinta centavos), até o último dia útil do mês que se der a prestação dos
serviços.

4.2 - O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contratada, da
respectiva nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalente, fatura, duplicata, ou cobrança
bancária.

4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação
vigente.

cLÁusuLA QUTNTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5. I - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadas
por escrito.

5.2'A contratada será responsável por todos os ônus, obrigações e encargos fiscais, securitários, previdenciarios e
trabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA . RESPONSABTLIDADA DA CONTRATADA.

6.1 - Obriga-se a contratada a tomar todas as medidas preventivas para evitar danos à conftatante ou a terceiros, em

1

u 1
1

I 0 A$t,

LEANDRO

conseqtiência da execução dos serviços.
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6.2 - A conhatada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por
prejuízos, de qualquer natureza, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes da
objeto deste conffato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, prepostos e
limitação. AUTORiZAÐO

û0M 0 sfl.0 ût

6.3 - Não se estabelece por força deste conffato nenhum tipo de sociedade, associação,
responsabilidade entre as partes contratantes.

6.4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vlnculo empregatlcio ou responsabilidade, por parte da
contratante com relação às pessoas que a contratada empregar para a execução dos serviços ora contratados,
correndo por conta exclusiva desta última, todas as despesas, inclusive os encargos da legislação vigente, 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 encargos de qualquer îatureza.

CLÁUSULA SÉrnrIn - SIGILO.

7.1 - A contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as

informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu relacionamento com a contratante,
não podendo divulgá-las, de forma direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum tltulo, mesmo após o término ou
a rescisão do presente confato.

7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela contratada sob nenhuma forma
ou pretexto, qualquer informação obtida" revelada o¡r relacionada com as partes contratantes ou com o objeto do
contrato, assim como as informações e dados þor elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de
natureza técnica, comercial, jurídica ou fnanceira, ou ainda de qualquer outra natureza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, métodos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de
comercialização, econômicas, finanças e outros negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas
relacionadas.

7.3 - Também säo consideradas informações sigilosas, para os efeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,
sem exceção, que a contratada obtiver ou tiver acesso em relaçäo aos clientes da contratante, sejam atuais, potenciais
ou em prospecção.

7.4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados
eletrônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas de computador, fórmulas, patentes,
minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou depois da
vigência deste contrato.

7.5 - A contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,
incluindo resumos, cópias de documentos, arquivos digitais ou outra forma que possa conter informações
consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisão.

7.6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem
prejulzo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisão deste contrato, caso ainda em vigor.

CLÁUSULA OITAVA . DIREITOS AUTORAIS.

8.1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar
atribuições caracterizadas como de concepção, criação ou produção intelectual, artlstica ou técnica, os direitos
autorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores
de serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta rlltima, conforme o pactuado através do
presente instrumento, de acordo com o artigo 49 e seguintes e parágrafo único do art. I I da Lei 9.610/98
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8.2 - Tendo em vista que a contratadajâ é remunerada para eventuais serviços que envolvam criação e concepção,
fica expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à contratànte, de forma totât, inevogaìet é
irretratável, os direitos autorais patrimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enquanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta dat4 tanto p*â o Brasil como
para qualquer outro pals, para qualquer tipo de divulgação publicitária e promocional da contratante como de seus
eventuais clientes presentes e futuros.

8.3 * Será llcito 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.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o trabalho realizado em virtude do
presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer tltulo.

CL,4.USULA NONA - COMPUTADORES E SOFTWARES

9.1 -Na eventualidade da contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquerprepostos, operar
computadores de propriedade da contratante para a prestação dos serviços ob¡eio deste cónûato, fiða e*pressument"
vedado à contratada:

a)

b)

c)

lnstalar 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 autorização por escrito da contratante;
Modificar, decompor qualquer progÍama, software, arquivo ou banco de dados instalados nos computadores de
propriedade da contratante ;
Copiar ou obter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como
das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

9.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o contrato, sem prejulzo da
responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CLÁUSULA nÉcInnn . PRAzo.

l0.l ' O presente contrato tem prazo de t (um) ano que será automaticamente renovado por igual perlodo se
nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intenção de não renovar o contrato.

10'2. Não obstante o prazo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá
terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CEsSÃo.

11.1 - Os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, a
nenhum titulo, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REscISÃo CoNTRATUAL.

12.1 - O descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o
direito de pleitear a sua rescisão, fltcando a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos u qu" ." dãr causa.

12.2 - O contrato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha

DR. EVANOQO OA CUNI{¿ . I
AUTËNflco attn aÓt'r, q¡,rrrt(ri,
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FoRo.

l-3.1 - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo - SP, como o rlnico competente para dirimir as
divergências que tiverem com base neste contrato, com expressa renúncia de outro, por mãis privilègiado que seja
ou venha a ser.

E assim, por se acharem justas e contratadas, firmam este inshumento em duas vias de igual teor e mesmos efeitos,
na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 01 dejunho de 2015.

Contratante:

Contratada:

Testemunhas:

7,515

SOUSA CASTRO THEODOSIO. ME

Nome

RG

Nome

RG
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Produção RTVC

Felipe Teruo Molinari Sakai (produtor de RTVC)
Formado em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário BelasArtes de Säo Paulo.
Desde 2007 trabalhou em diversas agências como Neogama, Africa, Lew'Lara/TBWA, entre
outras.Atendeu grandesclientescomo Bradesco,AMBEV Nissan,Tim,Ypê, Grendene,Airbnb
e Diageo. Começou na2515 em maio de2017. Atualmente é produtor de RTVC e trabalha
com contas das marcas Chery, BKO lncorporadora, ldeatZarvos, TipTop, Couromoda e JBS.
Anos de experiência: 10.
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Ceftificamos que

FELIPE TERUO MOLINARI SAKAI

Natural do Estado: São Paulo

Nascido em 12 de Agosto de 1986

RG No. 43.71t.961-0 - SP

Concluiu neste Centro Universitário o

Curso Superior de COMUNICAçÃO SOCIAL Habilitação em PUBLICIDADE E PROPAGANDA

No semestre letivo de 2008/2

tendo sido aprovado(a) com as notas constantes do seu Histórico Escolar

Colou Grau em 6 de Março de 2009

Curso reconhecido pela Portaria MEC no L.474 de 0310512005 - DOU em 0410512005

Prorrogado pelas Portarias MEC no 2.4L3 de 0710712005 - DOU em 0810712005 e pela

Portaria Normativa no 40 de I2/L212007 - DOU em L3lLZl2007.

São Paulo, 06 de março de 2009
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CONTR,ATO DE TRABÀIJ¡O

EMPREGADOR: AFRTCA SAO PAULO PUBLICIDADE Ne$$
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ENDEREÇO: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA,
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Nome da Empresa:LEW'LARA/IBWA PUBLICIÞAÞE
PROPAGANDA LTÞA,
CN PJ/ M F:09.25 1.692/0001 -1 5
Endereço:Rua Eugênlo de Medeiros,303/13o ao 160 andar
Mun¡':ípio:SAO PAULO Estado¡5P
Est). rlo Estabeleclmento: 7311400
Denominação CNAE:Agênclas de publl¿ldade

Funcão : SUPERVISOR DE ATENDIMENTO
CBO:253115
Data de Admlssão:11/01/2016 - Registro:5496 Folha /
Ficha: 5496
Rernúneração:6.000,00 por mês - Seis mil reals

Nonle PUBLICIDADE
PROPAGANDA LÍDA.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, 2515 PROPAGAIYDI l,tO¡,, 

"orn 
t.dr em São paulo - Sp, à

Avenida São Valério, no 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.667110001-28, neste ato representada na forma do
seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro ladi, como prestadora dos
serviços, FELIPE TERUO MOLINARI SAKAI ME, com sede em São Paulo - SP, à Rua Domingos Olimpio,
ll9,inscrita no CNPJ sob o no 28.281.322/0001-75, neste ato representada na forma de seu contrato social e
doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO.

L 1 - A conhatada executará serviços para a conhatante na área de RTVC.

cLÁusuLA sEcuNDA - DESCRIÇÃO Dos sERVIÇos.

2' I - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de produção em campanhas publicitárias.

cl,Áusrrl,A TERCETRA - DA FORMA DD EXECUçÂ.O.

3'l - Na execução dos serviços ora pactuados, a conttatadaagirá com absoluta autonomia técnica e profissional, por
sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

CLÁUSULA QUARTA - PREçO E FORMA DE PAGAMENTO.

!.-1.- A conhatante pagayâ à contralada, pelgs serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de R$ g.000,00
(oito mil reais), até o último dia ritil do mês que se derã prêstação'dos serviços.

4'2 - g.pagamento da-remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contratada, da
respectiva nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalentå, fatora, ¿upiicata, ou cobrança
bancária.

4.3 ' O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação
vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5'l - É vedado à contratada assumir despesas em nome da conhatante que não tenham sido previamente autorizadas
por escrito.

5'2 - A conhatada será responsável por todos os ônus, obrigações e encargos fiscais, securitários, previdenciários e
trabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA . RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

6.1 - Obriga-se a contratada a tomar todas
conseqtiência da execução dos serviços.

as medidas preventivas para evitar danos à contratante ou a terceiros, em
fiEûlslß0 crl,it- tÁs PtissoÀs N^11'R1,i r. i

ð0 eurÂi.rTÄ.sÃ0 FÁüro.3P
ÐA CUNHA

ESTA COPI/',
0

fiS DE OLIVËIR,4.
ÂUTORIZADO

cì

$0MfftTt rJ sÊt¡ Ðf 
^ul[NTtctnÂ0¡

Í)ï



6'2 - A contratada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos epreju{zos' de qualquer natrneza, que causar à contratante ou a terceiros, proieniãntes da execução dos serviços
objeto deste contrato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem nenhuma
limitação.

6'3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representação ou
responsabilidade entre as partes contratantes.

6'4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vlnculo empregatlcio ou responsabilidade, por parte da
confratante com relação às pessoas que a contratada empregar para a éxecução dos serviços ora conhatados,
correndo por conta exclusiva desta última, todas as aespôsa{ inõlusive os encargos da legislação vigente, seja
trabalhista, seja previdenciário, securitário ou qualquer outro, obrigando-se ao cumpiimento aas aisposiçães legais,
quer quanto à remuneração de seus empregados como dos demais encargos de qualquer n attxeza.

CLÁUSULA SÉTIMA . sIGILo.

7'l - A conhatada deverá, por si e seus diretores,_empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas asinformações obtidas no desempenho de suas atividades oú em ¿eôonência do seu relacionam"n-to 
"o* 

a contratante,
não podendo divulgá'las, de forma direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum titulo, mesmo após o término ou
a rescisão do presente contrato.

7 '2 - compteende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela contratada sob nenhuma formaou pretexto, qualquer informação obtid4 revelada ou relàcionada com as partes contratantes ou com o objeto docontrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam denatureza técnica, comercial, jurldica ou furanceira, ou_ainda de qualquer outra naturez4 incluindo, sem'limitação,
segredos comerciais, métodos_ de negócios, know-how, planôs comerciais, atividades promocionais ou de

::,ïlil|iTão, econômicas, finanças e outros negócios d'as partes ou ¿e outras ;;;;;r"r ou pessoas a elasrelacronaoas.

7'3 - Também são consideradas informações sigilosas, para os efeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,
sem exceção, que a conhatada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sä¡amãtuais, pot"nriui,
ou em prospecção..

7 '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,

minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam siáo obti¿oã ou conhecido, untrr, durante ou depois davigência deste contrato.

7'5 - A conhatada obriga-se a restituir todos'os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,incluindo resumos' cópias de documentos, arquivos digitåis ou outra forma que possa conter informações
consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratarìie, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenhá provocado a rescisão.

7'6 - A violação ao deve¡ de-sigilo sujeita a.contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, semprejuízo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisãoieste contrato, caso ainda em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS AUTORAIS.

8.1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenharatribulções caracterizadas como de concepção, criação ou produção intelectual, artística ou técnica, os direitosautorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores
de serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta rlltima, conforme o pactuado através do

artigo 49 e seguintes e parágrafo único do art. I I da Lei 9.610/98.
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8.2 - Tendo em vista que a contatadajá é remunerada para eventuais serviços que envolvam criação e concepção,
fica expressamente convencionado que a conhatada, cede e transfere à contratante, de forma total, irrevogável e

irretratável, os direitos autorais patrimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enquanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta dat4 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.

8.3 - Será lfcito 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.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o trabalho realizado em virtude do
presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer tltulo.

CL,Á,USULA NONA - COMPUTADORES E SOFTWARES

9.1 - Na eventualidade da contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, operar
computadores de propriedade da contratante pam a prestação dos serviços objeto deste contrato, fica expressamente
vedado à contratada:

a)

b)

c)

Instalar ou de alguma fofma inserir qualquer tipo de programa, software ou arquivo informatizado em
computador que estiver sob seu uso ou utilização, sem a prévia autorização por escrito da conüatante;
Modificar, decompor qualquer programa, software, arquivo ou banco de dados instalados nos computadores de
propriedade da contratante;
Copiar ou obter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou infonnações eletrônicas, bem como
das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

9.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o contrato, sem prejulzo da
responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAzo.

'dd

10.1 - O presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual período se
nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intenção de não renovar o contrato.

10.2. Não obstante o prazo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá
terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (hinta) dias.

CLÁUSIILA DÉCIMA PRIMEIRA - CESS.ÃO.

l1.l - Os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, a
nenhum título, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUIIDA . RESCISÃO CoNTRATUAL.

12.1 - O descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o
direito de pleitear a sua rescisão, fücando a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos a que se der causa.

12.2 - O contrato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha tltulo protestado legitimamente e
ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, liquidação ou insolvência.
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CL,Á.USULA DÉCIMA TERCEIRA. FoRo.

13.1 - As partes 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 renrlncia de outro, por *âir privilegiado que seja
ou venha a ser.

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, 22 de maio de 2017 .

Conhatante

z5l5

Contratada:

F'ELIPE SAKAI ME

Testemunhas:

Nome

RG

Nome

RG

LEÂT,âDRÛ GOMES OLIVETRA
RIZADÔESCREVENTË
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lnternet

RafaelAlexandre Sureira (gerente de projetos digitais)
Formado em 2008, pela Universidade São Judas Tadeu, em Desenho lndustrial- habilitação
em Programação Visual e atualmente em curso na FATEC -Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, com formação prevista para dezembro de 2017. Tem também em sua formação
o curso Técnico de Artes Gráficas, oferecido pela escola SENAI Theobaldo de Nigris, com
especialização em Pré- impressão. Com passagens anteriores atuando na editoração
de periódicos dosArautos do Evangelho e bureaux de pré-impressão, chegou em 2010
à Editora Gráficos Burti onde era responsável pelo sistema de gerenciamento de cores
da empresa, tendo contato com as principais agências de publicidade para controlar a
calibração dos monitores dos setores criativos. Posteriormente, atuou na empresa P+E
Premedia atendendo às agências ALMAP, DMg, Africa, Talent e também clientes diretos
como o Grupo CRM (Kopenhagen e Chocolates Brasil Cacau), lnstituto Nielsen de pesquisa
e o Grupo DASA (Delboni, Laboratório Lavoisier e Laboratório Álvaro). Como gerente de
projetos, desenvolveu o modelo de negócio e gerenciou o controle de prazos e qualidade
dos entregáveis do sistema on-line de branding dos clientes acima citados. Além disso,
preparou o setup da solução e foi responsável pelo treinamento dos usuários. Anos de
experiência: 16.
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Prof. José Ch¡istiano Altenfelder Silva Mesquita
Reitor

P¡of. Maria Cláudia Mesquita Poças
Di¡etor¿

Prof. Rosário Antonio D'Agostino
Diretor de Registo Acadêmico

IINIVERSIDADE SÃO JTJDAS TADEU
Reconhecida pela P ortaria n" 264

de 04.05.1989, D.O.U. 05.05.1989

Curso dè
DESE.NHOINDUSTRIAL

Reconhecido pela Portaria n.o 605 de 12-03-2004
D.O.U. 16-03-2004

APOSTILA

O diplomado concluiu a Habilitação em:
PROGRAMAçAO VISUAL

São Paulo, 29 de abril de 2009

Prof Cláudia Poças
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CÐP]Á RÉPRCGRÁ'FíCÀ,

AË ÚL]ìJTTRA

stì¡¡Eilfç cc$ SEæ Û[ ÂIlEIIT¡ÐI'S9T

Secretaria de Diplomas

Diplomri Registrado sob n.' 231O2

Processo no 004 133 12009

nos terrnos do Artigo 48 da lei 9394-96.

Auxilia¡ da Secretaria de Diplomas

De acordo.

T]NTVERSIDADE JT.}DASTADEU

Fabiano

a

São Paulo,29 de abril de2009

São Paulo,29 de abril de 2009

AIex Fabiano Femandes Rocha
Auúlia¡ da Sec¡etaria de Diplomas

UNTVERSIDADE JIJDASTADEU
Secretaria de Diplomas

Anotada aApostila
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O proftiisor Nlanoel Nlantagas de Oliveíra, Diretor dns Escolns SEN/J "Felíao I;anzara

e "Theoba|do De Nigns', cumpnmenta-os po, ,ri,to importante conquísta-
::,

Como ( de seu conhecimento, o documento que o certifca da faæ que ora se encena

estorQlt sua dísposiçã.0 assim que estwerem atendidos todos os requísitos'necessáios

à sua emßsã0.

Parabéru!

São Paulo, 72 de março de 2002

Formando Manoel de Oliveíra
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Empregador: P MAIS E PREMEDTA LTDA Epp

CNPJ: 12.346.934/0001-69

End: PADRE ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Municipio: SAO PAUL0

Esp. do Estab.:

Cargo: AUXILIAR DE T. L

--tuNt00 OR\6\Nh\ 15

CONTRATODETRABALHO

No:1222

Est.: SP

10

Empregador

Rua If........,.......

Data d{ 
YPãS*# trl*$,eff0 0 0

Registro No: 4

Remuneração pffi,ßrunþd tDûådrmMffi Pon rr¡Ês

Av. Pdrs. Antçr:içr J. t¡ii;o $antos,1.nz

{* Brooklin - üËP: ü4'5û3-004

L
l" T

Municlpio
Esp. do estabelecimento

CBO N":2124

1"60'l
Est. .................

Fls./Ficha: 4
Cargo

Data admissão..,..... de

Registro n"
Remuneração especificada

de .........
Fls./Ficha

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

l" T
¿e.2s.\5 Data saída .......... de de.........

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
10 T

10 T
Com. Dispensa CD N" Com. DispensaCD N"
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INSTRUMENTo nARTTcULAR DE coNTRATo DE pREsrAçÃo on sERVrÇos

Pelo.presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, 2515 PROPAGANDÀ LTDA, com sede em São Paulo - SP, à
Avenida São Valério, n" 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.6671/0001-28, neste ato representada na forma do
seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, como prestadora dos
serviços, RAFAEL ALEXANDRE SIJREIRA 22366815859, com sede em São Paulo - SP, à Avenida Julio
Buono,235 l, inscrita no CNPJ sob o n' 23.968.218/0001-30, neste ato representada na forma de seu contrato social e

doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO.

l.l - A contratada executará serviços para a contratante naârea de Digital

cLÁusuLA SEGUNDA - DEscRrçÃo Dos sERVrços.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de criação, geração, operação de
conteúdo publicitário naârea de Digital.

cL.Á,usuLA TERCETRA - DA FORMA DE ExEcuçÃo.

3. I - Na execução dos serviços ora pactuados, a contratada agirá com absoluta autonomia técnica e profissional, por
sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

CLÁUSULA QUARTA - PREçO E F'ORMA DE PAGAMENTO.

4.1 - A contratante pagarâ à contratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de RS 4.000(
Quatro mil reais), até o último dia ritil do mês que se der a prestação dos serviços.

4,2 - O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contratada, da
respectiva nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalente, fatura, duplicata, ou cobrança
bancária.

4.3 -'O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislaçäo
vigente.

cLÁusuLA QUINTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5.1 - É vedado à contratada assumir despesas em nome da conhatante que não tenham sido previamenfe autorizadas
por escrito.

5.2' A' conhatada será responsável por todos os ônus, obrigações e encargos fiscais, securitários, previdenciários e
trabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

6. I - Obriga-se a contratada a tomar todas as medidas preventivas para evitar danos à contratante ou a terceiros, em
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6.2 - A contratada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e

prejulzos, de qualquer nahueza, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços
objeto deste contrato, respondendo por si, seus diretores, procr¡radores, prepostos e empregados, sem nenhuma

limitação,

6.3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representação ou

responsabilidade entre as partes contratantes.

6.4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vlnculo empregatlcio ou responsabilidade, por parte da

contratante com relaçåo às pessoas que a conhatada empregar para a execução dos serviços ora contratados,

correndo por conta exclusiva desta rlltima, todas as despesas, inclusive os encargos da legislaçäo vigente, 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 encargos de qualquer nafrJreza,

CLÁUSULA SÉTIMA - sIGILo.

7.1 - A contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as

informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu relacionamento com a contratante,
não podendo divulgá-las, de forma direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum título, mesmo após o término ou
a rescisão do presente contrato.

7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela contratada sob nenhuma forma
ou pretexto, qualquer informação obtida, revelada ou relacionada com as partes contratantes ou com o objeto do
contrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de
natureza técnica, comercial, jurfdica ou financeira, ou ainda de qualquer outra natureza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, métodos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de
comercialização, econômicas, fmanças e outros negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas

relacionadas.

7.3 - Também são consideradas informações sigilosas, para os efeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,
sem exceção, que a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sejam atuais, potenciais
ou em prospecçâo.

7.4 - As informações sigilosas podem constar do diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados
eletrônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas de computador, fórmulas, patentes,

minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou depois da
vigência deste contrato.

7.5 - A contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceçäo,
incluindo resumos, cópias de documentos, arquivos digitais ou outra forma que possa conter informações
consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisão.

7.6 - A violaçâo ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem
prejulzo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisão deste contrato, caso ainda em vigor.

.{T CL.ÁUSULA OITÀVA - DIRETTOS AUTORAIS.

8.1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar
atribuições caracterizadas como de concepção, criação ou produção intelectual, artlstica ou técnica, os direitos
autorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores
de serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta última, conforme o pactuado através do
presente insFumento, de acordo com o artigo 49 e seguintes e parágrafo único do art. 1 I da Lsi 9.610/98
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8,2 - Tendo em vista que a contratadajá é remunerada para evenfuais serviços que envolvam criação e concepção,
hca expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à confatante, de forma total, irrevogável e

irretratável, os direitos autorais patrimoniais sobre obras presentes e fi.rtwas realizadas enquanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta data, tanto para o Brasil como
para qualquer outro pals, para qualquer tipo de diwlgação publicitária e promocional da contratante como de seus

eventuais clientes presentes e futuros.

8.3 - Será lfcito 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.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o trabalho realizado em virtude do
presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer tltulo.

CLÁ.USULA NONA - COMPUTADORES E SOFTWARES

9.1 - 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 conÍato, 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 autorização por escrito da contratante;

b) Modificar, 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.

9.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o contrato, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CL.Á.USULA EÉCIMA - PRAzo.

10.1 - O presente contrato tem prazo de 1 (um) ano que será automaticamente renovado por igual período se

nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intenção de não renovar o contrato.

10.2. Não obstante o prazo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá
terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. cEssÃo.

llil - Os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, a
nenhum título, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL.

12.1 - O descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contato ensejará à parte prejudicada o
direito de pleitear a sua rescisão, hcando a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos a que se der causa.

12.2 - O contrato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha tltulo protestado legitimamente e

ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, liquidação ou insolvência.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FORO.

l3.l - As partes 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 renlncia de outro, por mais privilegiado que seja

ou venha a ser.

E assim, por se açhfirem justas e confratadas, firmam este ins[umento em duas vias de igual teor e mesmos efeitos'

na presença de duas testemunhas.

São Paulo,29 de agosto de 2016.

Contratante:
LTDA

Contratada:
RAFAEL SUREIRA 22366815859

Testemunhas

Nome

RG

Nome

RG
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Produção gráfica

Silvio Olivieri (produtor gráfico)
Formado pela Escola Senai Theobaldo de Nigris de Tecnologia Gráfica. Trabalhou nas
agências QG Propaganda -Agência do Grupo Talent, MkPlan Promove, GNova Publicidade,
Grupo TV'l e HSTK, atendendo clientes como Banco do Brasil, Mapfre Seguros, Bradesco,
O Boticário e Via Varejo. Hoje, na 2515, é responsável pela negociação de prazo e preço,
análise de custo, acompanhamento e controle de qualidade de materiais, relatórios mensais
de produçäo e orçamentos. Experiência em materiais de mídia impressa (jornal/revista),
PDV, projetos e brindes e elaboração de projetos especiais, contrataçöes de fotógrafos,
ilustradores e banco de imagens. Anos de experiência: 17.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, Z5l5 PROPAGANDA LTDA, com rede em São paulo - Sp, à
Avenida São Valério, no 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.6671/0001-28, neste ato representada na forma do
seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, como prestadora dos
serviços, ADVIERI SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO LTDA, com sede em São Paulo - Sp, à Avènida Nove de
Julho, no ll38,apto 22, inscrita no CNPJ sob o no 14.096.35010001-08, neste ato representada na forma de seu
contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - A contratada executará serviços para a contratante na área de Criação e Artes.

cLÁusuLA SEGUNDA - DEscRrÇÃo Dos sERVrços.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela conhatada compreendem serviços de criação, arte e desenho publicitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO.

3.1 - Na execução dos serviços orapactuados, a contratadaagtrâcom absoluta autonomia técnica e profissional, por
sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

CLÁUSULA QUARTA - PREçO E FOR]\,IA DE PAGAMENTO.

4:l - A contratante pagarâ à contratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de R$ 7.000,00
(sete mil reais), até o último dia útil do mês que se der a prestação dos serviços.

4'2 - O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contratada, da
respectiva nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalentô, fatura, dupiicata, ou cobrança
bancária.

4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação
vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5-l - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadas
por escrito.

5 .2 - A conhatada será responsável por todos os ônus, obrigações
trabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste contrato.

e encargos fiscais, securitários, previdenciários e

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
conseqüência da execução dos serviços.
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6.2 - A contratada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e
prejuízos, de qualquer nattJreza, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços
objeto deste contrato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem nenhuma
limitação.

6.3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representação ou
responsabilidade entre as partes contratantes.

6.4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vlnculo empregatício ou responsabilidade, por parte da
contratante com relação às pessoas que a contratada empregar para a execução dos serviços ora contratados,
correndo por conta exclusiva desta última, todas as despesas, inclusive os encargos da legislação vigente, seja
trabalhista, seja previdenciiírio, securitário ou qualquer outro, obrigando-se ao cumprimento das disposições legais,
quer quanto à remuneração de seus empregados como dos demais encargos de qualquer naf')reza.

CLÁUSULA SÉTIMA. SIGILO.

7.1 - A contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as

informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu relacionamento com a contratante,
não podendo divulgá-las, de forma direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum título, mesmo após o término ou
a rescisão do presente contrato.

7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela contratada sob nenhuma forma
ou pretexto, qualquer informação obtida, revelada ou relacionada com as partes contratantes ou com o objeto do
contrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de
nafixeza técnica, comercial, jurídica ou financeira, ou ainda de qualquer outra natureza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, métodos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de
comercialização, econômicas, finanças e outros negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas
relacionadas.

7 .3 - Também são consideradas informações sigilosas, para os efeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,
sem exceção, que a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sejam atuais, potenciais
ou em prospecção.

7.4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados
eletrônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas de computador, formulas, patentes,
minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou depois da
vigência deste contrato.

7.5 * A contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,
incluindo resumos, cópias de documentos, arquivos digitais ou outra forma que possa conter informações
consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisão.

7.6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem
prejuízo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisão deste confrato, caso ainda em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS AUTORAIS.

8.1 * Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar
atribuições caractenzadas como de concepção, criação ou produção intelectual, artística ou técnica, os direitos
autorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores
de serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta última, conforme o pactuado através do
presente instrumento, de acordo com o artigo 49 e seguintes e parágrafo único do art. ll dalei 9.610/98.
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8.2 - Tendo em vista que a contratada já é remunerada para eventuais serviços que envolvam criação e concepção,
fica expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à conkatãnþ, de forma totât, inevogavåt é
irretratável, os direitos autorais patrimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enquanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cincõ) anos a partir desta data, tanto parã o Brasil como
para qualquer outro pals, para qualquer tipo de divulgação publicitrária e promocional da contratante como de seus
eventuais clientes presentes e futuros.

8.3 - 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.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o trabalho realizadoem virtude do
presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer título.

CLÁUSULA NONA _ COMPUTADORES E SOFTWARES

9'l - Na eventualidade da contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, operar
computadores de propriedade da contratante para a prestação dos serviços ób¡eìo deste cóntrato, fiôa expressamente
vedado à contratada:

a)

b)

c)

Instalar ou de alguma forma inserir qualquer tipo de programa, software ou arquivo informatizado em
computador que estiver sob seu uso ou utilizaçäo, sem a préviaãutorizaçãopor escrito da contratante;
Modificar, decompor qualquer programa, software, arquìuo ou banco ¿ã ¿a¿os instalados nos computadores de
propriedade da contratante;
Copiar ou obter cópias de qualquer programa, sofrware, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como
das respectivas documentações, por qualquer processo ou mèio.

9.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o contrato, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a conûatada pelos atos que praticar.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAzo.

10.1 - O presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual período se
nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intenção de não renovar o contrato.

10.2. Não obstante o prazo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá
terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de :o ltrinta; dias.^

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - cESSÃo.

ll'l - os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, a
nenhum título, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REsCIsÃo CONTRATUAL.

l2'l - o descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o
direito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte inadimplente responsável pelas perdas 

" 
d*o, a que se der causa.

12'2 - O contrato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha título protestado legitimamente e
ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, tiquidação ou insolvência.

3
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FoRo.

1?.1 - t partes 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, po.rnäis privilàgiado que seja
ou venha a ser.

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, 01 dejunho de 2016.

Contratante:

2515 PROPAGANDA LTDA

Contratada:

DE EDITORAçÃO LTDA

Testemunhas

Nome

RG

Nome

RG

4
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CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDAI}B BMPRESARIAL LIMITADA

ADVIERI SERVICOS DE EI}ITORACAO LTDA

Pelo plesente insltumcnto particulal cle constituição cla socicclade ernpresarial limilacl¿r. os abaixo
assinados serrholes:

SILVIO Ol.lVlltRI llll MORAtrS, brasileiro, rnaior, rlaseido cm l8/0911978, casaelo cttt rcginte

rle corrrrnilrão parcial dc hens, em¡rlesário, portador da cédula de identidacle llfi. no 27.241.307-t

SSPISP c do CPF/MF no 249.748.248-99, residcnte e dorniciliado à Avenicla Nove de .lulho. 1 .1i8

- apro. ?2 * Ilcla \¡ista - sâa Paulo/SP - cEP 01312-000 e;

ÂDEL¡\ CRISTIANI{ IISCOBÄR. brasileila, nlaior', rl¿:rscida enr 20l1 111918, casat.la cn regirne de

c(rtlunhâo parcial de bens. ernpresária, poltadora da Iìü. no l1).233.280-6 SSPISP e do CPF/MF n"
3 82.06?.498-85. rcsidentc e tlonriciliada ù Âvenida Nove de .lir lho. 1 . 1 3I -- apto. 22 - lle la Vista -
São Paulo/SP .- CltlP 01312-01)0;

I -DIINOil'ITNAÇÃO ESEDE

.A socicclacle girarú sob a denonrinação social ADVIERI SEIì.çOS lll'l EDITOR,\ÇÃO l,1.llA.
conrscdclocalizada¿ìAveniclaNovecleJulho. l.l-ì8*apto.22-RelaVista-SiioPaulo/SP-'CîlP
013 I 2-000, poclcnclo abrir filìais enr qualquer parte clo país a critério dos sóciets.

II . OBJIì'|IVO SOCTAL

A socirldadc lern por objetivo social a prestação cle sen iços cle eclitolaçíio dc jornais, rer,istas. li':r'os

,,.ì c oùnteúdo.

',]iir

li , , ,r# Ir - puIlACÃo nA socIEpApB
i ! r,#i

qP;t O início das opcraçòes soci¿is ser¿i a data dc assilratur'¿r do presente instrurllcrìlo e seu prazo clc

o :t / <ltrlaçào scriî por tcnr¡ro itrdete rnritrado.
\ .ìlF'\ ,l$
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rv - ADMTNTSTBAÇAO E RBPr{E$EN'rAÇÃO

A sociedade será adn:inislrada e representada isoladarnente pelo sócio Silvio Olivicri de Moraes,
vcdado, no ent¿rnto, o r¡so do nome cmprcsarial em negócios estlarìhos ao intelesse social ou

assulnir obrigações seja cm favor de qualquer dos quolistas ou clc tcrceit'os.

V - CÄPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 2.000,00 (Dois rnil rcais), divididos enr 2.000 clüotas no valor de R$ 1.00

lhurn real) cacla totalmer:te subscritas e integlalizaclas nesto ato, pelos sócios. ern moecla çorrentil
nacional, distlibr¡ídas enll'e os ulesmos da seguinte forma:

STLVIO OLIVIERI I}E MORAß]S I.980 quotas R$ 1,980,00

ADELA CRISTIANII ESCOT}AIì 2û quotas R$ 20,00

.TOTAI, 2.000 quotns I{S 2.000,00

Parágrafo Único:

A responsabilidacle dos sócios é restrita ao valor de suas quolas, e solidariarnente, ..pela
integlalização do oapital social nos termos tlo artigo 1.05? cla l,ei no 10.406 <je l0 dc janeiro cle

2002. :

vr - H()NolÙ{,mos Dqs sÓcros

C) sócio Silvio Olivieri de Msraes terá direilo a uma retiracia rncnsal â título de pr'ó-labole ctri

conf'onnid¿cìe conr a lcgislaçâo do lrnposto cle Renda. fixada em reuniåo conjunta dos sócios.

\¡II - T,UCROS SOCIAIS

Os lucros ou prejuízos, apuraclos eln balancctcs trimestlais serào cJistribuídos propol'ciotral¡nctrte a

porc.entagem de cada .sócio ou deixados er:r lucros susperìsos na sociedadc para fittLtros aulnentos

de capital conlbrnrc dclibcração dos sócios enr conjnnto.

a
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Parágrufo Priureiro: Ao ter¡lino cie cada çxcroício soçial rn 3l tlc dczcmbro de cacla ano,
procecler-se-ir a elaboração do balanço palrimonial e do lcsultado ecorrôûìico.

I'nrágrafo Segunclo: (Jbserr,ando o quori¡ur previsto neste conlrato. os sócios podcrão rcalizar a

distlibLriçâo dos lucrr¡s de f'orrna diversa cla estabelccida nesta cláusula, ou seja. de lorma
elcsproporcional à participação dc cada um no capital social.

VTII - ASSTIMTILEIA DOS SOüOS

A asscmbléia do.s sócios sc realizãrá um¿ì vez po!' ano até o quarto nês scguintç ao tçrmino do
exÇrcíçio social" onde cleverá cleliberar sobre o balanço patlirnonial e o de rcsultado ecorrôrnico; c

trâtar d{] qualquel'outro as$ul'rto constanle da ordem do dia.

Até 30 clias antes cia clala rÌlarcàda para assenrbléia, os documenlos refèr'entes ao balanço
patrinronial c o rcsnltado econôrnico dcvem ser postos pol'escrito, I çom prova do respectìvo
recebimento, a disposição clos sócios quc não exerçanl a adnrinistraçãc-

rx - p,,{ RESOr,ucÃo pA socrEpAutl.nM llELAÇÃO.À uM sÓcr()

A sociecJ¿rde nâo scr clissolvcrá no caso de falecinrento de qualc¡uer um dos sócios, nras prr;sscgtrirá

colìr rls rerl.riìrìesçeillss que ¡ragarão aos herdeiros do l¡lecido suas qlrotas de capilal c os lucros
líquidos apulados alé a dat¿ do ft¡lecil¡ento.

A lctiracla, exclusão eu nlorte de urn sócio, rriÍo o cxime. oLl a seus herdeiros, clas resporrsabiliclades

¡relas clbrigações sociais antcr'iores, atd dois anos depois cle averbada ¿r resolução da sociedaclc,

Alem dos casos previstos ern lei, qualqucv sócio podc retirar-se da socieclade. metlia¡1e notificaÇão
aos de¡lais sócios, co¡n antecedêucia nìilìinå dc scssenta dias. Nos trinta di¡¡s subseqücirtes à

notifìcaçäo, podem os demais sóoios optar pcla dissoluçâo da sociedade ou e¡n conÌrnÌ acorcJo

substituir o sécio retirarìte.

X - DISSOLUÇAO E LIQUTDAÇÃO

A sociedacle ¡roclerá dissolver-se por fiìutuo acordo entle os sócios responclenclo cada urn até o

linlite clo ca¡rital social, e se houvçr patrinrônio liqrriclo cada sírcio receberå o vi¡lor corrcspolrdenïe
de suas quotas em relação ao patrirnônio liquido. Poderá tanrbént clissolvel'-se na làlla cic

plulalidade de sócios, não leconstituída uo prazo dc ccnto c oitenta clias.

du ^\
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xI - DESIMPBDIMANTO DOS SOCIOS

Os sócios administladores declararn que não estão Çondenados a pena quc vede, aincla c¡ue

ternporariamerltc, o acesso â cargos públicos, ou por crinre falinrentar, de prevaricaçã0, peita or.r

suborno^ concussão, peculato; oLr contra a econouria populâr, a fé pútrlica ou a ¡xopricdade,
enquanto pelduraleur os efeitos da condenação. (Art.l.0ll da f,ci 10.406 de 10 de janeiro clc

2.002).

Parágrafo Único: Aplicarn-se å ativicladc dos administraclores, no quc couberern, as disposições
Lìorìcementcs ao lnandato.

XII - FORO

Fica eleito pelas partes o fbro da comal'cì¿r clc São PaulolSP. como único conrpetente par¿t co¡rlreççr
c clirinrir quaisquer dúr,idas ori questões decolrentes dcstc ctrntrato, colrl exprcssâ exclusão e

renÍrnsia de qualquer outrû, pûr mâis especial ou privilegiado quc seja ou venha â set.

Fì, por estarerr de cornunr açol'do, corr ãs cláusulas e condições estabelecidas, assinanl o

instrumcnto, em 3 (três) r,ias dc igual teor na presença de duas tcstenr¡nhas.

São Paulo, 13 ulho dc 2.01 I

SILVIO IIìRI DË MORAEIi

A CRISTIANE IÌSCOBAR

'I'estemunh¡s

Da Ilranco
RG no. 2. 894.0 SSP/SP SSP/SP

c
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lloult:l'ovantc: dc h.:scriçäa c cìc Sitr-ração Cladastral Prigina I dc i

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Çonfìra os oados de ldeniificaçåo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadästra¡.

Aprovado peia lnstruçåo Normativa RFB no 1.005 de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 11/0812011 às 10:49:20 (data e hora de Brasília).

Vollar

; ,:; ';,;:,.:ïl;l

A llFB agradece ¿i sua r,isita. Pala inlbnnações sobre política de privaciclacle c nso. cliclugaclui.
.{tuali¿ç ¡sêJrégiua

w REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COMPROVANTE DE O E DË SITUA o
CADASTRAL

xlrMER(i DË TNSCRIçAO

14.û96.350/000'1 -08
MATRIZ

I 
j{oME r_hrlPRËsÀRrÂL

L {DYlFSl sElvlcos oE EDTToRACAO LrDA

Jtr,iloDor sIAqf rf crr./LNrotNoß4f Df TANTASTAI

DÁ AïtVt0ÁóË Êc PRINCIPAI,

de Õfnats

; corx;t r ¡ii scrrrÇno o¡is ¡rivro¡iur s Lîõr'lOr¡rc¡rs sÊ

I sa.tt.s-oo - EdiÇäo de tivros
iL58.13-1-00 - Ediçäo de revistas

cóDrco I DEscRtçÄo r)A NA].uREZA JUriir)lcA
206.2. SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOôRADOURC

AV NQVE DE JULHO
i i r.¡ilri¡Enó 

=' ' 
I

_ lltt¡s I

ii¡uñrciP-ro - | llii--- -'
L94o_fAULo I tgf I

EO[¡PLEMENIÕ
APT 22

DATA DA SITUA{:Å'J CÁOASTRAL
21t07t2011

IEP
01-3'l 2-000

I srïuAÇAc cAt)Às tfrAr
l aïvA

SAIRROIDISTRITO

BË.LA VISTA

i)È slluArìAo c^D^sl-R^t

È5Pr:CtÅl- DAIA DA Sr rU^Çê.fJ ISPEtTAL

il[ AaERTtiR/r
21t47t2011

E$E
58.1 2-3-00

http:.r,Ju,ruvrv.re ceita.l'azcnda.gov. bri Pc:ssoal urid icai CNPJ./cn¡r.jrcver.l(--npj re va .-Conrprovantc. asp ill08:'2011
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lnlbrrraç:ões de Mo:¡ento e Iclentificação <ie Serviços rio l-ortal

Secrctaria Municipal de Finanças rsËì

pRoTocoLo DE INSCRTçÃO NO CADASTRO DE CONTR¡BUINTES MOSILIÁRIOS
PESSOA ]URÍÞICA

S"1r1,".;.iiiii;

ìrligina I tìc ì

PROtilLùr,Ð

cr..'pl

üôtõ de iricio dê iìlrvrdailr
{irgãc {ie ìì€çistro

N¡Rb-

å{r¿lcrr(,e

il¡¡r¡rr'{ iaiir.ie

ruq do f-orlilh!irìle (Ì¡¡¡ all

Ct:i'
itlcft!lÊ
'Ielelerle ¡J0 coifðd0r
E.rrail

90.147,025 (O número de protocolo não é o núrnero da CCM)

ADvrERr sERvrços or eorronnçÃo Lron
14.096,350100Õ 1-08
zLl07 lzort
Junta Comerc¡al
35225657693
ilv NovE DE JULHO, 1138 - ApTO 21
BELA vfsrÂ - sÃo PAULo

010.029.0346-7
ol3 I x-oo0

( 1 1) 55896738
SYTECOI,ITABIL. DANIEL@UOL.COM.BR

06815 - 21/07l2011 - RÊÞROGRAFTÂ, MTCROFTLMAGeU e OrCrrllrZnçeO.
o69t z - 2L/07 /ZO1r - ÂRTES GRÀFrCAS, TTPOGRÀFIA, OTAGRAMAçAO, pÁGrNAçÀo E

GRÂvÂçÃo.
32301 - ÀTrvrDADEs tMoBrLrÁRrAs, alucuÉrs E sERvrços pREsrADos Às eupnrs¡5.
coNTRTBUTNTE NÃo urrLrzA anú¡¡cros.
SILVIO OLIVIERI DE MORÄES .249,74A.24A-99 - .
ÀDELA CRIST¡ÂNË ESCOBÀÊ - 3å2.062,498-A5 -.
SILVIO OLIVIERT DE MORAES

tt/oal zotT

l.óii rgo t¡r (Ì:itôt c:çcÍJìiìito
ÂDrifc¡or,-üarû.Qtde

5ó(iÉs

R¿s¡lóùsdvel ÞÊla de{l¡raqå3

1.'Pf

[-iù!iJ dé I rn óç,lrs:tåo

Servir:rr:-. ll¡t¡ de rnitio

A.ì:;¡n¿itLir:l

Oriqiilå¡ ou cóp¡a s¡nìples Co fìG c CPF do sóck) rcsponsável pelo pedido de inscr¡ção;
û[gìnâ¡ ]u cóilið sirlples ({o ÇNP.; do estabe¡ecinento;
Cópia sißrÞ¡es ¿Õ ¡nstru¡ïento de constituiçðo (Co4tjràts 5ôdìâ1, fsiàlulù, At¿, Converçào ou Dcclarôçåô de E$presãr¡ö -

rrnâ 1n(l¡uidtrèl) e, se for c cðso, suas êllerðções posl€r¡ores, regulanrente regist¡adös nô érgão cornÞêtent€;
Pro(urnçåË, con fir¡nô reconheç¡da, acoìrpärìh¿d¡ dos documentos pÈssoäis do procurador (cóp¡a autenticada ou cri-qioê!

de validãdêterá 30deprotocolo i¡s{riçåo, que (tr¡nta)
ässte nôdoimpresso pelo contribuiDte, reprercntàntö

lo.ã¡izãdã no do 206/Parquc Ànhãngâbâú.

Rçe do

ntes documentos:

Parå uso da Prefe¡turð do Mun¡cíp¡o de såo Paulo:

ccM

Ìiìû ¡'Cl-tlrO 90, r47.025

riNPJ 14.096,350/0001-08 IN(AI4iNHAI)O ËM

RECUS/rÞO f¡4

nEvOLViD(l E[,1

| !_

_t_t_
ADVtERT ,¿lFRVrÇos DE EDrroRAçÂo rTDA

htlps:ilu'u,w3.plei'eitula.sp,gr-:v. br rslìì 566'ljspl lt rn li f 
) reClcrtidao.aspx I U08r20r I
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Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil
lmposto sobre a Renda da Pessoa Ftsica

Exercício de 2014

Comprolante de Rendimentos Pagos e de

lmposto sobre a Renda Retido na Fonte

Anecalendáriode 2013

Verifique as condiçöes e o prazo para a apresentação da Declaração do lmposto sobre a Renda da Pessoa Fisica para estê
ano-calendário no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na lnternet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>.

l. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica
CNPJ

1 4.096.350/0001 -08
Nore emprsar¡al

ADVTERT SERV|ÇOS DE EDITORAçRO lrOR

2. Pessoa Fisica Beneficiária dos Rendimentos

cPF 
24g.748.248-gg

Nore @mpleto

SILVO OLIVIERI DE IVIORAES
Nature€ do rendrmento

Rendim entos do trabalho assalariado

3. Rendimentos Tributáveis, Deduçöes e lm sobre a Renda Retido na Fonte Valores em reais

4. Rendimentos lsentos e Não Tributáveis Valores em reais

5. Rendimentos s itos à E¡<clusiva (rendimento I Valores em reais
1. Décimo têrceiro sâlårio 0,00

2. Outros 0,00

6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-Ada Lei no 7.713, de 1988 (sujeito à tributação exclusiva)

Valores em reais

'1. Total dos rend¡mentos (inclus¡ve férias) 8.1 36,00

2. Contribu¡gão previdenciária of icial 894,96

3. ContribuiçÕes a entidades de prev¡dência complementar e a fundos de aposentador¡a prog. individual (Fapixpreènchêr também o quadro 7) 0,00

4. Pensão alimentíc¡a (preencher também o quadro 7) 0,00

5. lmposto sobre a renda retido na fonte 0,00

L Parcela ¡senta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (ô5 anos ou mais) 0,00

2. Diárias e ajudas de custo 0,00

3. Pensâo e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave; proventos de aposentadoria ou refoma por acidente em serviço 0,00

4. Lucros e div idendos, apurados a partir de 1 996, pagos por pessoa jurídica (lucro real, presum¡do ou arbitrado) 0,00

5. Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, excelo pro labore, alugué¡s ou serviços prestados 1 03.045,40

ô. lndenizações por rescisão de contrato de trabalho, inc¡usive a título de PDV, e por acidente de trabalho 0,00

7. Outros (especificar) 0,00

6.1 Número do processo Quantidade de meses 0,0

Natureza do rendimento

1. Total dos rêndimentos triþutáveis (inclusive férias e décimo terceiro salár¡o) 0,00

2. Exclusão: Despesas com a ação judic¡al 0,00

3. Dedução: Contribu¡ção prev¡denciária of icial 0,00

4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7) 0,00

5. lmposto sobre a renda retido na fonte 0,00

6. Rèndimentos isentos de pensäo, proventos dê aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em
serv¡ço

0,00

På9. 1
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Mídia
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Flávio Nara (sócio-diretor e vice-presidente de mídia)
Reconhecido profissionalde Mídia, foidiretorde agências comoWBrasil, DM9 ,DPZe Moma.
Atuou como VP na Lew'Lara, Grupo ABC e foi sócio da MPM. Clientes atendidos: AMBEV
Coca-Cola, Hyundai, Nokia, Lojas Americanas, ltaú, Telefónica, Comgás, Brastemp,
TV Globo, Folha de São Paulo, Bombril, J&J, American Airlines, Schin, Tim, Michelin, O
Boticário, Sadia, McDonald's e outros. Anos de experiência: 43.

Sandra Vaiano (diretora de mídia)
Trabalhou em diversas agências como MPM, Young & Rubicam, DMg, Euro RSCG e Z+.
Principais contas atendidas: Ambev, Unilever, Citroën, Peugeot, Fiat, Hyundai, Habib's,
Banco Santander, Embratel, lntel, Philips, entre outras. Prêmios: Prêmio Abril de Mídia -
categoria Mídia e Grand Prix no Prêmio de Mídia Estadão. Anos de experiência: 29.

Mariana Castilho Guimaräes (supervisora de mídia digital)
Graduada em Publicidade, Propaganda e Criaçäo com habilitação em Marketing pela
Universidade Mackenzie, São Paulo, em 2012. Antes da conclusão do curso, estagiou
na área de comunicação na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de
São Paulo - UMAPAZ, auxiliando na criação de projetos de comunicação visual e material
promocional. Em 2013, fez cursos extras na Escola Goobec de Google Analytics e Google
Adwords Expert Search. De 2013 a 2014, atuou como Analista de Top Accounts Google
Adwords na agência Seo Marketing. Ainda em2014, foi para o lfood - Praça deAlimentaçäo
Virtual, atuando como analista de Marketing Digital. Em 2014, ingressou No Grupo Havas
Worldwide Brasil, como Coordenadora de Mídia, responsávelpelo Planejamento Estratégico
e Desenvolvimento dos Planos de Mídia. Desde março de 2017, alua como supervisora de
Mídia Digital na 2515, definindo as estratégias de mídia, KPls, planejamento e elaboração
dos planos de mídia. Anos de experiência: 4.

Mônica Araujo dos Santos (coordenadora de mídia digital)
Graduada em Comunicaçäo Social - Publicidade e Propaganda, em 2012, pela Estácio
Uniradial e pós-graduada em Marketing Digital, em 2015, pela Faculdade lmpacta de
Tecnologia. Em 2010, iniciou sua carreira como assistente de atendimento na agência
Creative House. 8m2012, foicoordenadora de Mídias Digitais na EBC Comunicaçäo, sendo
responsável pelo planejamento e estratégias digitais. Em 201312014, atuou como analista de
Mídias Digitais, no Shop2gether, sendo responsável pelo planejamento de mídias digitais,
gestäo de conteúdo para redes sociais (Facebook, lnstagram eTwitter) com objetivo de venda
e branding, monitoramento e SAC. Em 201412015, atuou como analista de performance,
sendo responsável pelo contato direto com cliente para recebimento de informaçÕes para
campanhas digitais. Clientes atendidos: UOL Educação e Seguro Autofácil. De 2CI14 a
2015, atuou como coordenadora de Mídias Digitais na agência Avano Marketing. Clientes
atendidos: Planet Girls, Biotipo Jeans e Sumirê. No ano de 2016, atuou como analista de
Links Patrocinados na FlAq sendo responsável pela criação, gerenciamento e otimizaçäo
de campanhas (Google Adwords, Google Display, YouTube e Facebook). Em 2017, atua
como coordenadora de Mídia Digitais na2515 Propaganda. Anos de experiência:7.
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GO NTRATO SOGIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Sociedade girará sob o nome empresarial de Z 515 PROPAGANDA LTDA, com sede e foro

jurídico na Avenida Släo Valério, no 546 - liairro: Jardim Guedala - Município de Säo Paulo - Estado

ãe são paulo - CEp: 05603-01 1, podendo, a critério de seus sócios, serem criadas filiais, escritórios

e depósitos em qualquer localidade dentro e fora do Território Nacional, de acordo com seus

interesses.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa iniciou suas atividades em 14107t1987 e o tempo de duraçäo da Sociedade é por

prazo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA

. O objeto social da Sociedade é a prestação de serviços de agência de publicidade, assim

considerando-se o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o

estudo, planejamento, cbnceituação, concepçäo, criaçäo, execuçäo interna e supervisäo da execução

externa,'intermediaçäo e distribuíçäo de publlcidade aos veículos e demais meios de divulgação.

CLÁUSULA QUARTA

o capital social será de R$ 2.ooo.ooo,o0 (dois milhöes de reais), dividido em 2.000'000 (duas

milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e

integrali2adas neste ato em moeda corrente nacional e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

sócros PARTTCIPAçÃO QUOTAS VALOR (R$)

JOSÉ VIEIRA MARQUES DA

COSTA FILHO
33,750/o 675.000 675.000,00

ALAN STROZENBERG 33,750/o 675.000 675.000,00

ANTÔIrIIo FLAVIO PEREIRA

NARA
22,50% 450.000 450.000,00

MARCELO ROCHA PRISTA 10,00% 200.000 200.000,00

TOTAL 100% 2.000.000,00 2.000.000,00

PARÁGRAF? ÚNtco: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, haja vista a

total integralizaçâo do capital social, conforme o disposto no Artig o 1052 da Lei 10.40612002.
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CLÁUSULA QUINTA

A administraçåo da Sociedade será exercida isoladamente ou ern conjunto pelos sócios

AdMiNiStrAdOrCS JOSÉ UEIRA MARQUES DA COSTA FILHO, ALAN STROZENBERG C ANTON¡O

FLÁUO PEREIRA NARA e MARCELO ROCHA PRISTA, ambos já qualificados anteriormente, onde

terão plenos poderes para assinar isoladamente ou em conjunto quaisquer documentos relacionados

com o interesse social, inclusive assinar cheques e movimentar contas bancárias, bem como quanto à
representação da Sociedade, quer judicial, ou extrajudicialmente, ativa e passivamente, de acordo
com o art.46, item lll do Código Civil, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçöes seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçäo
do outro sócio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos termos do Artigo 1.061 da Lei 10.406/02,fica permitida a alteraçäo
deste instrumento para a nomeação de administradores näo integrantes do quadro societário. A
designação destes administradores dependerá de aprovaçäo de todos os sócios, mediante outorga
por iñstrumento de procuraçäo pública.

CLÁUSULA SEXTA

É vedado aos sócios o uso da firma para avais de favor, endossos, fianças ou garantias
alheias ao objeto da Sociedade. O sócio que infringir esta cláusula ficará individualmente responsável
pelo compromisso assumido, podendo, inclusive, ser responsabilizado nos termos das Legislações
Civil e Criminal.

PARÁGRAFO ÚN\CO: A proibição do caput desta cláusula não se estehde aos avais, fianças, ou
garantias dadas pela Sociedade aos seus sócios.

CLÁUSULA SÉflMA

Os sócios administradores teräo direito a uma retirada mensal a título de Pro Labore.

CLÁUSULA OITAVA

O exercício social coincidirá com o ano civil, e anualmente, em 31 de dezembro, será
elaborado o Balanço Patrimonial e a respectiva Demonstração de Lucros e Perdas. Os lucros ou

.;* Þrejuízos apurados seräo distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas ou de

outra forma que vier a ser decidido entre os mesmos. Poderá a Sociedade, por decisäo da maioria

, dos sócios, distribuir os lucros de forma desproporcional e antecipadamente.

PARAGRAFO PRIMETRO A Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar demonstraçöes
financeiras intermediárias e os resultados eventualmente apurados teräo o destino que lhes
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zARAGRAFO SEGU JDO; Os Lucros Acumulados poderäo ser distribuídos aos sócios

periodicamente, de acordo com a legislaçäo tributária vigente'

CLÁUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberaräo sobre as

contas e poderão designar administrador (es) quando for o caso'

1ARAGRAFO UNICO: Os sócios dispensam as publicaçöes de qualquer espécie de reuniöes ou

alteraçöes, bem como a utilizaçäo e registro de livros de ata da administração, pareceres do conselho

fiscal ä assembléias conforme determinam os parágrafos primeiro, segundo e terceiro do Artigo 1072,

da Lei 10.40612002,

CLÁUSULA DÉCIMA

' eualquer dos sócios poderá retirar-se da Sociedade mediante aviso por escrito 9om
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e, neste caso, a própria Sociedade se encarregará de

apurar os seus haveres. Para tal apuração dentro do prazo antes mencionado, será elaborado

Uätanço especial e demonstrativo de lucros e perdas com base na data de saída do sócio retirante.

Apurando-se saldo positivo, o valor será pago em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

1ARÁGRAFO PR1ME\RO; lgual regra se aplica para o sócio que pretender se desligar por via

judicial. t

1ARÁGRAFO SEGUNDO; Quando de eventual e futura exclusäo de qualquer membro do quadro

social, o sócio retirante, após quitar todas as suas obrigaçöes com a pessoa jurídica da qual for

integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participaçäo na Sociedade, fica livre e

desémbaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores à data de averbação de sua saída.

CLÁUSULA D IMA PRIM RA

As quotas de Capital Social de que trata o presente instrumento säo indivisÍveis e somente
poderão sei cedidas ou transferidas por qualquer um dos sócios, com pleno consentimento prévio e
por escrito de todos os demais, que teräo preferência na sua aquisição.

PARAGRAFO ÚNICO.' Deverá o sócio que desejar ceder suas quotas oferecê-las ao (s) outro (s)

sócio (s) estabelecidos preços e condiçöe s, os quais teräo um prazo de 60 (sessenta) dias, a conta

da data do recebimento da oferta, para uma resposta. Na negativa ou ausência da com

resposta, o sócio ofertante poderá cedê-las livremente por preço nunca inferior ao solicitado e em

iguais condiçöes de pagamento.I
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Em caso de dissoluçäo da Sociedade, entrará ela em liquidação, escolhendo-se dentre um dos
sócios o liquidante, que em um prazo nunca superior a 60 (sessenta) dias levantará um Balanço

Patrimonial, que servirá de base para a liquidação e que será aprovado e assinado por todos os

sócios,

PARAGRAFO PRIMEIRO: Näo poderá haver reembolso do Capital Social ou mesmo o pagamento de
quaisquer outros haveres dos sócios enquanto não tiverem sido pagas todas as obrigaçöes da

Sociedade.

PARAGRAFO SEGUNDO: O sócio liquidante terá direito a uma retirada de PrÓ-labore enquanto durar
o período de liquidaçäo da Sociedade, cujo valor será determinado em reunião entre os sócios,
ocasião onde também decidir-se-á pela liquidaçäo ou näo da Sociedade e a forma de prestaçäo de
contas, quando solicitada pelos sócios.

PARAGRAFO TERCEIRO: Depois de satisfeitas todas as obrigaçöes da Sociedade, o acervo social
ou valores remanescentes deverão ser partilhados entre os sócios na proporçäo das quotas do
Capital Social que cada um possuía na Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Por liquidaçä0, falência ou concordata de empresa em que qualquer um dos sócios participe

de sua composiçäo acionária ou do Capital Social, ficará o mesmo com a obrigação de retirar-se da

Sociedade.

PARAGRAFO PRIME(RO: Para apuração e pagamento das importâncias devidas ao(s) sócio(s)
retirante(s) a ser(em) efetuada(s) pelo sócio(s) remanescente(s) ou pela Sociedade, será
aplicado o disposto na cláusula décima e seus parágrafos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ocorrendo a hipótese prevista no caput desta cláusula, ficarão os sócios
remanescentes com o direito de dar continuidade aos negócios pela forma que desejarem, mantendo,
inclusive, a mesma denominaçäo social.

GLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Com o falecimento ou a interdiçäo de qualquer sócio, a Sociedade não se dissolverá.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os herdeiros do sócio falecido ou interditado, entre si e de comum acordo,
exercerão o direito à quota, nomeando um dentre estes para representá-lo na Sociedade. Entretanto,
não havendo interesse deste(s) em participar da Sociedade, o(s) sócio(s) remanescente(s)
pagärá(ão) ao(s) herdeiro(s) do(s) sócio(s) falecido(s) ou interditado(s) sua quota de Capital e parte

dos lucros líquidos em 12 (doze) prestaçöes mensais e sucessivas, vencendo-se a metra

após 30 (trinta) dias da data do balanço patrimonial especial.
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zARAGRAFO SEGUN DO: A administração da sociedade continuará a ser exeroida pelos sócios

remanescentes na roima prevista na cláuiula quinta, que versa sobre a administração da sociedade'

PARÁGRAFO TERCEIRO: EM CASO dE admissäo de herdeiros ou viúva-meeira, far-se-á a

competente alteração contratual, devendo a mesma ser devidamente registrada e arquivada na Junta

Comercial do Estado de Säo Paulo'

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA

' As deliberaçöes sociais que versem sobre administraçäo da Soc.iedade, sede' objeto social,

destinação dos luiros, aumento ou reduçäo do Capital Social, admissão ou exclusäo de sócios e

outras deliberaçöes de qualquer naturezã näo relacionadas nesta cláusula serão tomadas pelos

sócios que detenham a maioria das quotas do capital social,

ÌARAGRAFO UNICO: Os haveres do(s) sócio(s) excluído(s) seräo levantados e pagos da forma

prevista na cláusula décima e seus parágrafos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Segundo remissäo determinada pelo Artigo 1054 da Lei 10.406/2002 ao Artigo 997 da mesma

reg israçããlri;; ;Ë'* ntt t',r.ï;;: 
r r; rï;ïlïff 

mente peras obrigaçöes sociais

para dirimir quaisquer Aiu"rg.r.i"s que venham a ocorrer entre os sócios, fica eleito o Foro

desta Capital, com r"n,in.ir u*pretãa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja'

DECLARAÇAO DE DESIMPED¡MENTO

o(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da Lei, que não está(ão)

exercer a administração dâ Sôciedade,'por lei especial, ou em virtude de condenaçäo

se encontra(em) soL ot efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o a

pUnti.ot; o, pot ôrime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecul

ãconomia popular, contra o sistema'financeiró nacional, contra normas de defesa d

contra as rälaçöes de consumo, fé pública, ou a propriedade'
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E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (Três) vias

de igualforma e teor.

Såo P 19 de agosto de 2016

JOS VIEIRA FILHO

ROZENBERG
Sócio inistrAdor

ANTONIO IRA NARA
Sócio Administrador

LO ISTA
Administrador

DR, ANTONIO CARLOS MARTINS
oAB/SP No 75.682

5\3.193/16-0 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE RE.RATIFICAçÃO DA ALTERAçÃO E

coNSoLlDAçÃO DO CONTRATO SOCTAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

DENOMINAçÃO SOCIAL Z 515 PROPAGANDA LTDA
CNPJ: 22.568.667/0001 -28

' Que fazem

1 - JOSÉ V|ETRA MARQUES DA COSTA FILHO, brasileiro, nascido em 01/12l1950,
casado sob regime de comunhäo universal de bens, publicitário, portador da cédula de

identidade RG no 4.448.485-9 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob no 508.713.238-34,
residente e domiciliado à Rua Almirante Soares Dutra, no 205 - Bairro: Jardim Leonor -
Município de São Paulo - Estado de São Paulo - CEP: 05654-000;

2 - ALAN STROZENBERG, brasileiro, nascido em 3110711969, casado sob regime de

comunhão parcial de bens, publicitário, portadorda cédula de identidade RG no 15.111.442-0
SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob no 127.011.028-47, residente e domiciliado à Rua Doutor
Alcides da Silveira Faro, no 210 - Bairro: Jardim Guedala - Município de Säo Paulo - Estado

de São Paulo - CEP: 05603-040;

3 
-- 

ANTONIO FLÁUO PEREIRA NARA, brasileiro, nascido em 2510911955,

divorciado, publicitário, portador da cédula de identidade RG no 7.883.952 SSP-SP e inscrito

no CPF/MF sob no 989.641.608-78, residente e domiciliado à Avenida Caxingui, no 176 -
Bairro: Vila Pirajussara - Município de Säo Paulo - Estado de São Paulo - CEP: 05579-000.

4 - MARCELO ROCHA PRISTA, brasileiro, nascido em 2111211961, divorciado,

empresário, portador da Cédula de ldentidade RG n" 05.484.087-1 l.F.P. RJ e inscrito no

CPF/MF sob no 695,106.607-87, residente e domiciliado à Rua Coronel lrlandino Sandoval,
n" 122 - Bairro: Jardim Paulistano - CEP: 01457-010 - São Paulo - SP.

Na condição de únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob a

denominaçäo social de Z 515 PROPAGANDA LTDA, com sede e foro jurídico à Avenida Säo

Valério, no 546 - Bairro: Jardim Guedala - Município de Säo Paulo - Estado de São Paulo -
CEP: 05603-011, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de

Säo Paulo sob o no 3522922617-4 em sessäo de 0110612015, pelo presente instrumento
particul ar e na melhor forma de direito e harmonia, resolvem de comum acordo proceder a

seguinte alteração, re-ratificando o presente instrumento conforme cláusulas aba
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CLÁUSULA PRIMEIRA

Os sócios re-ratificam a alteraçäo contratual registrada na Junta Comercial do Estado

de Säo Paulo sob o no 543.193/16-0 em sessão de2911212016, onde se lê erroneamente
na Gláusula Segunda da Consolidação Contratual:

- A empresa iniciou suas atividades em 1410711987 e o tempo de duração da

Sociedade é por prazo indeterminado. Leia-se corretamente:
- A empiesa iniciou suas atividades em 0110612015 e o tempo de duraçäo da

Sociedade é por prazo indeterminado

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas todas as dernais cláusulas do Contrato Social

E por assim estarem justos e contratados, as,partes assinam o presente instrumento
de Re-Ratificaçäo, em 03 (três) vias, de igualteor e forma.

São Paulo, 30 de janeiro de 2017

JOS VIEI MARQ DA COSTA FILHO
inistrador

ALAN STROZËNBERG
Sócio Admi or

qi
ìt
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.;ù

ç

ANTONIO
Só o Adm or

MARCELO R
Sö,cio Ad

¡

P ISTA
ministrador
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAçAO E CONSOLTDAçÃO DE CONTRATO SOCTAL DE
socrEDADE EM pRESÁRIR t-llvllrloR

DENOMINAçnO SOCtnL Z 515 PROPAGANDA LTDA
CNPJ : 22.568.667 10001 -28

Que fazem

1 - JOSÉ UEIRA MARQUES DA COSTA F¡LHO, brasileiro, nascido em 01/12t1g50, casado
sob regime de comunhão universal de bens, publicitário, portador da cédula de identidade RG no
4.448.485-9 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob no 508.713.238-34, residente e domiciliado à Rua
Almirante Soares Dutra, no 205 - Bairro: Jardim Leonor - Município de São Paulo - Estado de São
Paulo - CEP: 05654-000;

2 - ALAN STROZENBERG, brasileiro, nascido em 3110711969, casado sob regime de
comunhåo parcial de bens, publicitário, portadorda cédula de identidade RG no 15.111.442-0 SSP-SP
e inscrito no CPF/MF sob no 127.011.028-47, residente e domíciliado à Rua DoutorAlcides da Silveira
Faro, no 210 - Bairro: Jardim Guedala - Município de Säo Paulo - Estado de Såo Paulo - CEP:
05603-040;

3 - ANTONIO FLÁUo PEREIRA NARA, brasileiro, nascido em 2510911955, divorciado,
publicitário, portâdor da cédula de identidade RG no 7.883.952 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob no
989.641.608-78, residente e domiciliado à Avenida Caxingui, no 176 - Bairro: Vila Pirajussara -
Município de São Paulo - Estado de Säo Paulo - CEP: 05579-000,

Unicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada que, nesta praça gira sob a
denominação social de Z 515 PROPAGANDA LTDA, com sede e foro jurídico na Avenida São
Valério, no 546 - Bairro: Jardim Guedala - Município de Säo Paulo - Estado de Säo Paulo - CEP:
05603-011, com seus atos constitutivos registrados na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO sob o no 3522922617-4 em sessäo de 0110612015, e pelo presente instrumento particular e na
melhor forma de direito e harmonia, resolvem alterar e consolidar seu Contrato Social, a saber:

ARTIGO PRIMEIRO

Neste ato, o sócio JOSÉ UEIRA MARQUES DA COSTA FILHO, acima qualificado, cede e
*transfere em cessão onerosa parte de suas quotas do capital social, num total de 75.000 (setenta e

cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 75.000,00 (setenta

, e cinco mil reais) subscrito e integralizado em moeda corrente nacional ao sócio neste ato admitido
MARCELO ROCHA PRISTA, brasileiro, nascido em 2111211961, divorciado, empresário, portador da
Cédula de ldentidade RG n" 05,484.087-1 l.F.P, RJ e inscrito no CPF/MF sob n" 695.106.607-87,
residente e domiciliado à Rua Coronel lrlandino Sandoval, n" 122 - Bairro: Jardim Paulistano - CEP:
01457-010 - São Paulo - SP, dando-se mutuamente, plena, geral, rasa e irrevogável
relaçäo às quotas ora cedidas e transferidas, para mais nada reclamarem seja a que títul <-.'

quitação em
o for. \
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ARTIGO SEGUNDO
:üt¡ô fì tlt AulñNÏlclcaoE

Também neste ato o sócio ALAN STROZENBERG, acima qualificado, cede e transfere em
cessão onerosa parte de suas quotas do capital social num total de 75.000 (setenta e cinco mil)
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 7S.OOO,OO (setenta e cinco
mil reais) subscrito e integralizado em moeda corrente nacional ao sócio admitido e acima qualificado
MARCELO ROCHA PRISTA, dando-se mutuamente, plena, geral, rasa e irrevogável quitaçäo em
relaçäo às quotas ora cedidas e transferidas, para mais nada reclamarem seja a què título'for, 

-

ARTIGO TERCEIRO

E por fim, neste ato o sócio ANTONIO FLÁUO PEREIRA NARA, acima qualificado cede e
transfere em cessão onerosa parte de suas quotas do capital social num total de 50.000 (cinquenta
mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando Rg s0.0oo,o0 (cinquenta mil
reais) subscrito e integralizado em moeda corrente nacional ao sócio admitido e já qualificado
MARCELO ROCHA PRISTA, dando-se mutuamente, plena, geral, rasa e irrevogávei quitaçäo em
relação às quotas ora cedidas e transferidas, para mais nada reclamarem seja a qué título'for. 

-

ARTIGO QUARTO ,

Em virtude daS alterações ocorridas, o Capital Social que é de R$ 2.000.000,00 (dois milhöes
de reais) divididos em 2.000.000 (duas milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real)
cada uma, totalrìente subscritas e integralizadas neste ato pelos sócios em moeda corrente nacional,
passa a ser distribuído da seguinte forma:

sÓctos PARTtCtPAçÃO QUOTAS vALoR (R$)
JOSE VIEIRA MARQUËS DA

COSTA FILHO
33,750/o 675.000 675.000,00

ALAN STROZENBERG 33,750/o 675.000 675.000,00
ANTONIO FLAVIO PEREIRA

NARA
22,50o/o 450.000 450.000,00

MARCELO ROCHA PRISTA 10,000/0 200.000 200.000,00
TOTAL 100o/o 2.000.000,00 2.000.000,00

*PARIGRAFO UNICO: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, haja vista r \
total integralização do Capital Social, conforme o disposto no Arligo 10S2 da Lei 10.406/2002'. 

\
Face às alterações contratuais ocorridas e no sentido de dar nova redaçäo às normas

societárias, as sócias decidem CONSOLIDAR o Contrato Social, passando o mesmo a ser
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FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARJS PENTEADO
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO

Curso de Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda e Relações Públicas

Reconhecido pelo Decreto no 70.956 de 09108172, publicado no D.O. U. em l0/08/1972.

,.-0-

DEGLARAçÃO

Declaração que SANDRA REGINA MANOEL, R.G. no 14.895.924/SP,

rscída em 29 de novembro de 1962, natural de São Paulo, Estado de SP, concluiù o Curso de

)mun¡cação Social com Hab¡litação em Publicidade e Propaganda, que lhe confere o titulo de

lcharel em Comunicação Social, no pr¡me¡ro semestre letivo de 1985, e colou grau no dia 3 de julho de

)85.

ão Paulo, 09 de setembro de 2005.

I
,rnn'at'^-ãJ

PROF. DR. JUNIOR

l{ua Ålagoas.90-ì - I'rtdio -5 - ('l:l': f}l:42-902 - SÌo Paulo - Sl' lìrnu: .l(r(rl-7{}l(,
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INSTRUMENTO PARTICULARDE CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de di¡eito, as partes a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, 2515 PROPAGA¡IDA LTDA, com sede em Säo Paulo - SP, à

Avenida São Valério, n" 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.667//0001-28, neste ato representada na forma do

seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de oufo lado, como prestadora dos

serviços, SRM MASS COMMUNICATION LTDA, com sede em São Paulo - SP, à Rua Godoi Preto, no ó8,5

andar, inscrita no CNPJ sob o no 02.385.221/0001-50, neste ato representada na forma de seu contrato social e

doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO.

1. I - A contratada executará serviços para a contratante na ârea de Mldia.

cLÁusuLA SEGUNDA - DESCRTç.Ã,O DOS SERVIçOS.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de planejamento de mldia para campanha
publicitária.

cLÁusuLA TERCETRA - DA FORMA DE ExEcuÇÃo.

3. I - Na execução dos serviços ora pactuados, a contratada agirá com absoluta autonomia técnica e proftssiónal, por
sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

cLÁusuLA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

4.1 - A contratarlte pagartr àcontratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneraçäo mensal de R$ 10.666,00
(Dez mil e seiscentos e sessenta e seis reais), até o último dia ritil do mês que se der a prestação dos serviços.

4.2 - O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresenkção, pela contratada, da
resirectiva nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalente, fatur4 duplicat4 ou cobrança

bancária.

4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação
vigente.

cL.4.usuLA QUINTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5.1 - É vedado à contratada assumir despesas em nome da confiatante que não tenham sido previamente autorizadas
por escrito.

5.2 - A contratada será responsável por todos os ônus, obrigações e encargos fiscais, securitarios, previdenciários e

trabalhistas deconentes dos serviços objeto deste 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
conseqliência da execução dos serviços.
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6.2 - A contratada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e

preþlzos, de qualquer rtaþJreza, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes da execuçäo dos serviços

objeto deste contrato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem nenhuma

limitação.

6.3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representação ou

responsabilidade. entre as partes contratalrtes.

6.4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatlcio ou responsabilidade, por parte da

contratante com relação às pessoas que a contratada empregar para a execução dos serviços ora contratados,
correndo por conta exclusiva desta última, todas as despesas, inclusive os encargos da legislação vigente, 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 encargos de qualquer natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA - SIGILO.

7.1 - A contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as

informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu relacionamento com a contratante,
não podendo divulgáJas, de forma direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum titulo, mesmo após o término ou
a rescisão do presente contrato.

7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela contratada sob nenhuma forma
ou pretexto, qualquer informação obtida, revelada ou relacionada com as partes contratantes ou com o objeto do

contrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de

natueza técnica, comercial, jurfdica ou financeira, ou ainda de qualquer outra natureza, incluindo, sem limitaçäo,
segredos comerciais, métodos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de

comercialização, econômicas, finanças e outros negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas

relacionadas.

7.3 - Também são consideradas informações sigilosas, para os efeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,

sem exceção, que a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sejam atuais, potenciais

ou em prospecçâo.

7.4.- As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados

eletrônicos ou impressos, especiflrcações, relatórios, compilações, program¿¡s de computador, fórmulas, patentes,

minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou depois da

vigência deste contrato.

7.5 - A contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,

incluindo resumos, cópias de documentos, arquivos digitais ou outra forma que possa conter informações
consideradas sigilosas, mediante solicitaçäo da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisäo.

7.6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem
prejulzo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisão deste contrato, caso ainda em vigor.

CLÁ,USULA OITAVA - DIREITOS AUTORAIS.

8.1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar
atribuições caracterizadas como de concepçäo, criação ou produção intelectual, artlstica ou técnica, os direitos
autorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores

de serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta rlltima, conforme o pactuado através do
presente instrumento, de acordo com o artigo 49 e seguintes e parágrafo único do art. I I da Lei 9.610/98.

PÅUI.O.$P
DA CUNHA . FICIAL

ËsrA cóPrp.
O ORIGINAL

DE OLIVËIRA

v

I4

o

vÁr.¡oo snm¡¡lte co¡¡ 0É AllïtfìlTlCl0ADI

2

,4b



8.2 - Tendo em vista que a contratadajá é remunerada para eventuais serviços que envolvam criação e concepção,

fica expressamente convencionado que a conÍatada, cede e transfere à contratante, de forma total, irrevogável e

irretratável, os direitos autorais patrimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enquanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta data, tanto para o Brasil como
para qualquer outro pafs, para qualquer tipo de divulgação publicitária e promocional da contratante como de seus

eventuais clientes presentes e futuros.

8.3 - Será llcito 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.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a confiatada não poderá reproduzir o trabalho realizado em virtude do

presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer tltulo.

CL,{USULA NONA - COMPUTADORES E SOF'TWARES

9.1 - 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, ñca expressamente

vedado à contratada:

a)

b)

c)

Instalar ou de alguma forma inserir qualquer tipo de programa, sofrware ou arquivo informatizado em

computador que estiver sob seu uso ou utilização, sem a prévia autorizaçäo por escrito da contratante;
Modificar, decompor qualquer programa, software, arquivo ou banco de dados instalados nos computadores de
propriedade da contratante;
Copiar ou oþter cópias de qualquer progrrima, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como
das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

9.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o contrato, sem prejuízo da

responsabilidade civil e cdminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CL.{USULA DÉCIMA . PRAzo.

10.1 - O presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual perlodo se

nenhuma das partes manifestar à outr4 por escrito, a intenção de näo renovar o contrato.

10.2. Não obstante o prrizo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá

terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIR-À - cEssÃo.

1l.l - Os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderäo ser cedidos ou transferidos a terceiros, a

nenhum título, salvo expressa concordânciade ambas as partes,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUI\DA - RESCISÃo CONTRATUAL.

12.1 - O descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente confato ensejará à parte prejudicada o
direito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos a que se der causa.

12.2 - O contrato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha tltulo protestado legitimamente e

ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, liquidação ou insolvência.
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CLÁUSULA DÉctMA TERCEIRA. FORO.

l3.l - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo - SP, como o rlnico 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 igual teor e mesmos efeitos,
na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 01 dejulho de 2015.
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Benedito Guimarães Aguiar Neto
Reitor

Universidade Presbiteriana Mackenzle
Reconhecimento do Curso
Portaria MEC no 1.117 de 08/09/1995 - D.O.U. 1l/09/1995

APOSTILA

Centro de Comunlcação e Letras

A diplomada concluìu nesta Unidade
U n ive rsitári a a h ab i litação :

MarketÍng em Propaganda e Publlcidade

São Paulo,30 de agosto de 2012

Assinado por Marcel Mendes
Vice-Reltor

Nelson Callegari
Secretário Geral

Alexandre Huady Torres Guimarães
Diretor
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Rua. Coronel Boaventura Mendes Pereira, no 293

São Paulo - CEP: 13201-801- SP

Jundiaí - SP

Cargo: Analista de Marketing Jr.
Data Admissão: 01 de Abril de 2014.

Especifrca R$ 2.700,00 (Dois Mil e

R

s/A
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Ass.

1a

CONTRATO DE TRABALHO
. CONTRÄTO DE TRABALHO

Ass. do ou a rogo c/test.

Empregador

CNPJ/NfF

Rua NO

Município ......... Est.

Esp. do Estabelecimento

Cargo
.... CBO no ............

Data admissão ........ de ...

Registro no Fls. /Ficha

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1u 2o

de ..........

ì.

i.
I.

ll

i,
:r

Data saída ......,... de de ...,.....
)o

'.- -",l

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

20

Com. Dispensa CD No

,,!. .. . ." ri

. . . , , : , . , i , . , . . . ,

ia
I .......,..

Com. Dispensa CD N"

uÀuDo soMEr¡It $rü o

OL1VEIRA

!

b

EM PREGADOR: HAVAS WORWOLD

DIGITAL BRASIL. //
cNPJ/CPF: 05.1.93.430/0 OO!-}O 

/
ENDEREÇO: AV. SÃO GABRIEL,3O1 '
CIDADÈ:SÃO PAUTO .

ESTADO:SP /
ESP. ESTABABELECIMENTO: PUBLICIDADE

CARGO: COORDENADORA DE MíDIA'
CBO:2531-15 '
ADMTSSÃO:OL1O9120L4.', .,

REMUNERAçÃO: n$ 3.200,00 (Três mile
uzed BrasÌl

LTDA

';ìt !

\

c)
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INSTRUMENTO PARTTCULAR DE coNTRATo DE PRESTAÇ,Ão nn sERVrços

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, 2515 PROPAGANDA LTDA, com sede em São Paulo - Sp, à
Avenida São Valério, no 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.6671/0001-28, neste ato representada na forma do
seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro ladb, como prestadora dos
serviços, MARIANA CASTILHO GUIMARAES 38378577864, com sede em São Paulo - SÞ, à Avenida
Berlinghieri,96, inscrita no CNPJ sob o n23.784.807/0001-68, neste ato representada na forma de seu contrato
soeial e doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - A contratada executará serviços para a contratante na área de Digital

cLÁusuLA sEcuNDA - DESCRTçÃO Dos sERVrÇos.

2'1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de criação, geração, operação de
conteúdo publicitário na área de Digital,

CLÁUSULA TERCEIRA. DA FoRMA DE EXECUç,ÃO.

3.1 - Na execução dos serviços ora pactuados, a contratada agirá com absoluta autonomia técnica e profissional, por
sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMFNTO.

1.1 
- A contratânte pagarâ à contratada, pelos serviços objeto deste conûato, remuneração mensal de R$ 4.800,00 (

Quatro mil e oitocentos reais), até o último dia ritil do mês que se der a prestação dos serviços.

4.2 - O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresentação, pela conhatada, da
respectiva nota fiscal de prestação de servíços, acompanhada de recibo equivalentê, fatura, dupìicata, ou cobrança
bancária.

4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação
vigente.

CLAUSULA QUINTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5'l'- É vedado à conhatada assumir despesas em nome da conhatante que não tenham sido previamente autorizadas
por escrito.

5.2' A contratada será responsável por todos os ônus, obrigações e encargos fiscais, securitários, previdenciários e
trabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

6.1 - Obriga-se a contratada a tomar todas as medidas preventivas para evitar danos à contratante ouaterceiros3m
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6.2 ' A contratada será a única, integral e cxclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e
prejuízos, de qualquer natureza, que causar à contratante ou á terceiros, proveniàntes da execução dos serviços
objeto deste contrato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem nenhuma
limitação.

6.3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representação ou
responsabilidade entre as partes contratantes,

6.4.- Não se estabelece, p.or força deste contrato, qualquer vínculo empregatlcio ou responsabilidade, por parte da
contratante com relação às pessoas que a contratada empregar para- a ãxecuçao dos serviços ora conhatados,
correndo por conta exclusiva desta riltima, todas as despèsas-, inòlusive o, enóargos da legislaçâo vigente, seja
kabalhista, seja prevÏdenciário, securitário ou qualquer outro, obrigando-se ao cumpiimento a-as aisposiçães legais,
quer quanto à remuneração de seusempregados como dos demais encargos de qualquer natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA - SIGfLo.

7 'l - A contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as
informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em ¿eôonência do seu relacionameñto có* a contratante,
não podendo diwlgá-las, de forma direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum tltulo, mesmo após o término ou
a rescisão do presente contrato.

ï 8.1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar
afribuições caracterizadas como de concepçðo, criação ou produção intelectual, artlstica ou técnica, os direitos
autorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores
de serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta última, conforme o pactuado através do
presente instrumento, de acordo com o artigo 49 e seguintes e parágrafo único do art. I 1 da Lei 9.610/98.

ctvtt 0AS PÊSs1¡AS NAlURcit I ¡
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7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser diwlgadas pela contratada sob nenhuma forma
ou pretexto, qualquer informação obtida, revelada ou relacionada com ai partes contratantes ou com o objeto do
contrato, assim como as.i1!rm19ões e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em.on¡*to, sejam de
natùreza técnica, comercial, jurldica ou financeira, ou ainda de qualquer outra nafureza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, métodos- de negócios, know-how, planòs óomerciais, atividades promácionais ou de
comercialização' econômicas, finanças e outros negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas
relacionadas.

7'3 - Também são consideradas informações sigilosas, p¿ua os efeitos deste çontrato, todas e quaisquer informações,
sem exceção, que a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sè¡am atuais, potenciais
ou em prospecção.

7.4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados
eletrônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas de ìomputador, fórmulas, patentes,
minutas e çontratos, produtos, materiais e outros que hajam sião oUù¿oi ou conhecidos antes, durante ou dìpois da
vigência deste contrato.

7,5- .4contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,
inclujndo .resumos' cópias.de documentos, arquivos digitáis ou outra forma que possa conter informações
consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocaåo a rescisâo.

7'6 - A violação ao deve¡. de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, semprejuízo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisâo deste .ont uto, caso ainda em vigãr.

CLÁUSULA OITAVA . DIREITOS AUTORAIS.

(
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8.2 - Tendo em vista que a contratadajá é remunerada para eventuais serviços que envolvam criação e concepção,
fica expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à contratante, de fonna total, irrevogável e
irretratável, os direitos autorais patrimoniais sobre obras presentes e fi¡turas realizadas enquanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta data, tanto para o Brasil como
para qualquer outro pals, para qualquer tipo de diwlgação publicitária e promocional da contratante como de seus
eventuais clientes presentes e fi¡turos,

8.3 - Será lfcito à contratante a transmissão a tercei¡os dos direitos ora cedidos, por cessão ou concessão, direitos
totais ou parciais, de sua utilização econômica, de forma gratuita ou onerosa.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o trabalho realizado em virtude do
presente instrumento poi. qualquer forma ou a qualquer tltulo.

CLÁUSULA NONA - COMPUTADORES E SOFTWARES

9.1 -Na eventualidade da contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, operar
computadores de propriedade da contratantç 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 autorização por escrito da contratante;b) Modificar, 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.

9.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o contrato, sem prejulzo da
responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAzo.

10.1 - O presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual perlodo se
nenhuma das partes manifestar à outr4 por escrito, a intenção de não renovar o contrato.

10'2' Não obstante o prazo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá
terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (ninh) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - cESSÃo.

ll.l - Os direitos e obrigações estipulados neste contrato näo poderão ser cedidos ou hansferidos a terceiros, a
nenhl¡m tltulo, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃ.O CONTRATUAL.

1? 1 
- 9 descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o

direito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos a que sè drt.uura.

12.2 - o contrato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha
ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, liquidação ou iniolvência.

tftulo protestado legitimamente e
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CL.ÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - F'ORO.

1?'t - $ partes 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 renrincia 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 igual teor e mesmos efeitos,
na presença de duas testemunhas.

São Paulo,02 demarço de20l7

Contratante:

5 LTDA

Contratada:

38378s77864

Testemunhas:

Nome

Nome

ESTA CÓPIA
OORIGINALA

DE OUVEIRA

A.
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Ass, do empregador ou a rogo c/t€st.
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EBC ESCRIT BRqS COMUN EMPRESARIAL LTOA

CNPJ; 00.681.71710001-46

End: RUA IGUATEMt

Munlciplo: SAO PAULO

Esp. do Estab.: AGENCTA DE NOTIC|AS

Cargo: COORDENADORA SOCTAL MËD|A

Dala de Admissåo: 01 de OutubD de 2012

ReglstrD N":1

Empægadon

Est.: SP

CBo N:317210

ERemuneração esp€cif; 1.600,00 (

No: 239

Fls./Ficha:8

REATS ) PoR MÊS

t4 CONTRATO DETRABALHO $ñ$s CONTRATO DETRABALHO

Empregador

End: ALAMEDA-SAR UTA|A,1B5
Balrro: JARDTM pAUL|STA - CEp:01403-010
Municipio; São paulo - UF: Sp
Esp,Estab:

Cargo: ANAL MtDtA DtGtT JR
CBO:2331-20
Data de Admissão : ZS/Oa|ZOI3
Registro Ne :00047
Remuneração

l5
. r. !......,.... t ir t... t r.....

s2c sERVrços DE CONSULTORTA EM
CNPJ; 15.414.621/ OAOt-gg

I

PUBLICI

Remuneração

Ass, do empregador ou a rogo c/test.
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t1l6 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador ANTS COMUNICACAO LTDA ME

CNPJ: 08,645.800/0001-71

End: AVENIDA DOUTOR GASTAO VtDtcAL

Municipio: SAO PAUL0

Esp. do Estab.: COMUNICACAO

{)argo: ANALISTA DE MtDtA pERFORMANCE

Data de Admissão: 04 de Agosto de 2014

Registro N": 2003

CONTRATO DA TRABALHO

Empregador: |\4ANSUR E CoNSULToRES ASSôCtAifOS lron

CNPJ: 22.735.906/0001-97

End: RUAALCIDES RICARD|N| NEVES No:12

Municipio: SA0 PAULO Est.: Sp

Esp. do Estab.: PUBLICTDADE

cargo: CooRDENADoRA DE MiDtAS SoctAts cBO M: 373220

Data de Admissão: 02 de tr/arço de 2015

Registro N":24 Fls./Ficha:24

Remuneração especif.: 2.500,00 ( DO|S MtL E QUTNHENIOS REATS

) PoR MÊS

L-TDA

i
.i

j
ij

'i

Remuneração especif : 2.800,00 ( DO|S

) POR MËS

@&d' q'
$tTg

N": 1132

Est.: SP

CBO N": 252105 {

Fls./Ficha: 2003

REAIS
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Empregador: Z 515 PROPAGANDA LTDA

GNPJ : 22.568.667/0001-28

End: AVENIDA SAO VALERIO No: 546

Municþio: SA0 PAUL0 Est: SP

Esp. do Eshb.:

Cargo: COORD DE MIDIA CBO No: 253120

Dab de Admissão: 01 de Junho de 2017

Regisfo Nl 1 Fls./Ficha: 20

Remuneração especif.: 5.500,00 ( ChICO MIL E QUINHENTOS
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Reitor: ADRI ANO LUIS FONSECA" T

Sàeretário Geral: NAS NETO

Curso de-CoMU NICAçÃo SoCIAL
Reconhecido pela Portaria MEC no 3694
D.O.U. 2011012005

São Pa 11112013.

6.969.7590

APOSTILA j ,i

:

9(a) diplomado(a) concluiu neste Centro Univérsitário a
'habilitação em PUBLIGIDADE E PROPAGANDA.

Secretá de Registro
Ðiplcmas

I

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

DIPLOMA registrado sob o n" 0000337
Localização KRA no Sistema lnformatizado
de Registro de Diplomas em 2811112O13

Processo n" SRD123O74212013 nos termos do
arl- 48 S1o Lei 9394, de 2O112J1996.

Secr. de Registro de Diplomas 2811112013.

f&ø[t Ç 
o rnes']í. Ç arvo$r,

Sær¿¡ãria de Règistrò

s.R.D-

nc.!
']/.çr¿trt

O Registro de no 0000337,
em 2811'|12O13, refere-se a

habilitação em PUBLICIDADE
E PROPAGANDA.

sRD 28l'l 1/2013.
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A FIAP - Faculdade de lnformática e Administração Paulista,

o centro de excelência em tecnologia mais respeitado do país, certifica

29n

LEA¡,DRO

MONICA ARAÚ¡O
participou do curso

GROWTH HACKING: COMO MELHORAR RESULTADOS DE MARKET¡NG

com ca.rga horária de 16 horas, ' . , l,

realizado nos dias 10,'ll e 18 de Fevereiro de2tu^'{.7.

São Paulo,15 de agosto de2o-17'

Wagner Sanchez
Diretor Acadèmico

Leandro Rubim
Shift Leader
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A FIAP - Faculdade de lnformática e Administração Paulista,

o centro de excelência em tecnotogia mais respeitado do país, certifica

0f. tEREôlStÊg C|Jli jiáS i;SSC;g
t3c SUgBlSlRlTt ir¡ È!îAti i.i.S,i{!
DR. EVANÐRC ]A IINHA " BFI

AUTENTICO ãSTA iCI,IA
CONFORME O ÛRiGIi\¡ALA ¡úf,{
oou FÉ.

29A

so$rft'¡TE toH r ;iiû ii;

Et{ÍÍ
Ë.ffi

MONICA ARAUJO
participou do curso

EXCEL@ DASHBOARD DES¡GN: COMUNTCAçÃO VTSUAL EFETTVA DE DADOS ATRAVÉS Oe pAtNEL DE TNDTCADORES

UTILIZANDO O MICROSOFT EXCEL

: com carga horária de 16 horas,

realizado nos dias 05,06,07 e OB de Dezernbro de 2016.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2A17 -

Wagner Sanchez
Diretor Acadêmico

Leandro Rubirn
Shift Leader
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FIAP
DR. EVANÛEÐ .ìA 

''JNHAÂUTENTICC ÊSTA üÛP'A
COÑFOR¡]18 O ÛRiGIÑAL

AUTORIZADO
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A FIAP - Faculdade de lnformática e Administração Paulista,

o centro de excelência em tecnotogia mais respeitado do país, certifica

MONICA ARAUJO
Participou do curso

SEO. O CAMINHO DA BUSCA AO RESULTADO NO GOOGLE.

n carga horária de 2O horas,, ,, COf

realizado entre 1O de Novembro e O9 de Dezembro de 2O16-

São Paulo,16 de fevereiro de2A1.f.

Wagner Sanchez
DiretÕr Acadêrnico

Leandro Rubim
Shift Leader
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A FIAP - Faculdade de lnformática e Administração Paulista,

o centro de excelência em tecnologia mais respeitado do país, certifica que

MONICA ARAUJO DOS SANTOS
participou do curso

EXCEL AVANçADO

com carga horária de 12 horas,

realizado nos dias A6, 07, 08 e 09 de fevereiro de 2Aû.

Paulo, 09 de fevereiro de 20
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'Wagner Sanchez
Diretor Acadêmico

Leandro Rubim
Shift Leader
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FACULtrIAtrIE IM]ÐACTA TEGNG|LGIG¡IA
CEFìTIFIGADt]

0RTGINALÂ I¿IMAPRå.

O Dineton Geral da Faculdade lmpacta de Tecnologia,
no uso de suas atnibuiçõ€s c t€ndo €m vista que

Mônica Anaújo dos Santos vfutoosouar,r¡coü 
o scm üÊ

pontadona da cédula de identidad€ n." 45.glS.Agg.S, bnasileina
nascida a P5 de junho de 1999, natural do €stado de Såo paulo

concluiu em 27 de feverei¡o de A0¡6, o cuFso de PósGnaduação Lato Sensu MBA em Manketing Digital
na ánea de ciÊncias Sociais Aplicadas, níver Gspecialização, com a

carga horária de 4?O honas, nos termos da Resolução n.o I de olA/Cr6,/æCi7 do Conselho Nacional de ftucação,
confene-lhG o PP€s€nte centificado, a fim de que possa gozeF de todos os direitos € p¡GFFogativas legais.

São Paulo,16 de feveneino deèO17.

& Faculdade
IMPÀCTÀ
TECNOLOGIA

/.t* ,W*to Ntt;ir1tt &çsv kunl+¿-
Célio Antunes de Souza

Dineton Genal
Alessandna Paes
Secnetária Genal

Concluinte
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FACULDADE I MPACTA TECNOLOGIA
n ï Recredenciado pelâ Portaria MEC no 1122 de 11t}9t2012 - Publicada no D.O-U- de 12l\gl2l12

Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Marketing Digital com a carga horária total de 42O horas

HISTÓRICO ESCOLAR

Projeto de Conclusäo de Curso: ?rtigo - Geração Z - As Diretrizes do Novo Consumo"

Didática do Ensino Superior

Gestão de Projetos

SEO, SEM, Métricas & Google

Arquiteturã da lnformaçâo & Usabilidade

Móbile Marketing

Oficina ll - lntegradora de Conhecimento

Branding Digital

Planejamento Estratég¡co Digital

Design Thinking

Mídia Online

Estratégias de Redes Sociais

E-business

Oficina I (lntegradora de Conhecimento)

Gestão e Criação de Conteúdo W4
E-commerce, Comparativos e Cauda Longa

Comportamento do consumidor onl¡ne 'ruffiffiffi
wffiWeb 2.0, lnovação & lnteratividade

Direito Digital

Análise de ROI

Novos Negócios !r

Métricas Aplicedas a Negócios EST,q CÛPìA

Metodologia C¡entífica

Marketing 3.0 e Conteúdo Colaborativo

Cibercultura e Semiótica

Disciplinas

l*c eor-\s DE o! lYeiRÂ
L;-,

L J ry)6u, Lutt l;: I./ 12r*¡

// ;.:i)i./4 n^.n ,Ê :t

20

20

20

20

20

20

I
20

20

20

20

20

12

I
20

20

20

20

20

12

4

12

12

12

20

Carga
horária

100o/o

80%

100%

100%

80%

100o/o

80o/o

100%

'looo/o

lOOo/o

lOOo/o

'lO0o/o

100%

100%

lOOo/o

lOOo/o

75%

lOQo/o

100%

lOOo/o

lOOo/o

't000/o

'lOOo/o

100%

Frequência

'10,0

9,0

7,O

10,0

9,0

9,0

10,0

10,0

9,0

10,0

9,0

9,5

9,5

10,0

10,0

8,0

10,0

7,O

10,0

9,0

7,0

9,5

8,0

9,0

8,5

Média

O curso foi realizado no período de 1310812014 à 2710212Q16 corn 420 horas de efetivo trebelho acadêmico.

O critério para aval¡ação do aproveitamento é média 7,0 (Sete) por disciplina com7so/o de frequência.

Este curso cumpriu todas as dispos¡ções estabelecidas pela Resolução MEC CNE/CES No 01 de 08 de Junho de 2007

Certif¡cado devidamente reg¡strado SOB o No CJ"7 às F.LHAS No
ø-,¡¡ ã
{/V / do LTVRO No

Alessandra Paes
Secretária Geral
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Monícø arøújo dos Søntos

completou com êxito 08 horas do curso

Google AdWords Expert Display

São Paulo, 13 de Setembro de 2016
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A ESPM
certifica que,

MONICA ARAUJO DOS SANTOS AUTCRIZADO
vÁu00 soiltxttcotl 0 sno 0G AuTti¡ticlolog

participou regularmente do curso de férias "ESTRATEGIAS DE MARKETING D|G|TAL", com carga horária de 15h/a,

realizado por esta Escola no período de 10/01 111 a 14101111 .

São Paulo, 141A1111

llo Ma briel
Coordenador rsos de Férias P
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Atendimento

Fabio Tramontano (diretor de atendimento)
Formado em Comunicaçäo Social - Relações Públicas, pela Faculdade Cásper Líbero,
em 2008. Atuou como profissional de planejamento estratégico e trabalhou nas mais
diversas disciplinas da comunicação (ATL/BTL/Digital) durante 10 anos. Tem passagens
por agências como Brandworks, Motivare, lnnova All Around The Brand, RAI e Grupo
TV1. Foi sócio-fundador da Agência Enemy, onde seus principais clientes eram Gafisa
e Sodexo. Desde 2014 exerce a funçäo de diretor de Atendimento. Clientes atendidos:
AMBEV Unilever, P&G, Johnson & Johnson, Citibank, Subway, Fleury, Monsanto, Stiefel,
Cristália, Eurofarma, Kopenhagen, Fototica, MaryKay, Gafisa, Chery, Penalty, JBS, entre
outros. Anos de experiência: 12.

Fanny Schvartz Dias Jorge (supervisora de atendimento)
Formada em Propaganda e Marketing pela FAAP - Fundação Armando Álvares Penteado,
em 2002. MBA em Marketing, na FGV em 2005. Foi executiva de contas na McCann-
Erickson Publicidade, entre 2002 e 2008, para clientes Nestlé e lntel. Foitambém executiva
de contas naAgência Escala, entre 2009 e2010, para clientes Philco/ Britania e Sthulberger.
Executiva de contas na Ponto de Criação, entre 2010 e 2011, para o cliente Mercedes-
Benz. Executiva de contas no Grupo Rai, entre 2011 e2014, para clientes Liberty Seguros,
Marisol e Laboratório Stiefel, Laboratório Aché e Ticket. Executiva de contas na lnnova
All Around The Brand, entre 2014 e 2015, para cliente Mapfre Seguros e atendimento de
contas no Grupo Rai, entre 2015 e 2016, para clientes Liberty Seguros e Galderma. Anos
de experiência: 13.

Pietra Pimenta Serra (executiva de atendimento)
Cursando graduação em Publicidade e Propaganda pela Anhembi Morumbi - Campus Vila
Olímpia, conclusäo do curso em junho de 2018. Durante 't ano trabalhou como trainee
de Atendimento na agência Z+, atendendo as contas como Hyundai Caoa e Banco Pine.
Atuou como atendimento pleno na agência + Solution Group, atendendo contas como
Caoa Consórcios e BRF Brasil. Atualmente trabalha na agência 2515 como executiva de
Atendimento, atendendo contas como Penalty, Banco Pine, Benx e Benjamin A Padaria.
Anos de experiência: 3.
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Prof." Dr." Tereza Cristina Vitali
Direrora

Alípio Rodriguez Liñeira
Secret á rio

Curso de
COMUNICAçÃO SOCIAL

Reconhecido pela Portaria SESu n." 589
D.O.U. de l2-09-2006

FACULDADE CÁSPER LÍBERO

APOSTILA
O diplomado concluiu nesta Faculdade a

Habilitação em:

RELAçÕES PÚBLICAS

São Paulo, l3 de maio de 2009

Diretora t¡tgt¡t
l-{!-Frfi
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Obs.:

Data
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.4.

CNPJ/N4F ß,. Fi.d.ên.c!ç.ßEm.ç.ç,.?.1.Q..-..Çi. Jl.ç.t2..
Rua ...,.,.........Vita.Otimp.ia. 

" 
C Ep. O4åS{-þ1O.,.....

Regisho n

Municípi .............. sÄo,FAUL.6 _.St. ........... ¡
Esp. do eBt¡belecimento .......,,.,,.......,...........J,
car go ...ÇMt"^,.(*....a*.p
..........,........., cBo n,..elå.,t.-..tS....
Data admissã o. Q Q,.. de ..rnrpirp........ de .ARØ

CONTR.4,TODE TRABALHO

Empregador: c2M ORGANTZACAO DE EVENTOS LTDA.
CNPJ: 1 1.084.970/0001 _39

Rua Cotoxo, 60g - Cep: 05021-OOO _ perdizes

Mun¡cfp¡o: Såo paulo 
Estaclo: Sp

Atividade: Serv de org de feirâs, congressos, exposiçÕes e festas
CATgo: GERENTE DE PLANEJAMENToJR cBo: 142605
Oata adm¡ssão: 19 de Abril de 2010
Reg¡stro no.: 209064

Remuneração
mil reais) por mês

DE LTDA.

,''\'4 ¡ t,.ll..it'..!.'...'!.i...!';...
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CONTRATO DE TRÄBALIIO

Empregador

Município Est.

Esp. do estâbelecimento

Car go .2 v.tkP."g.t ffiu...,. Ð. Ê.,... P.i'A+¿.çÍA' n É, !!fp
CB .!9.:19-....,......

Data admi"ssão.J,ff. ......... de..fu.¿.o

Registro no ,Ç0 .,..ç.Y,P......,..

Remuneração .Læraa. .(H.q.s..$ì¿,

¿.t€.å.;..............,.,....

CBO no

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

lo 20

do empregador oq a rogo

lo 20

'itïirt'['¡'ïiì!'a
! (:

ou a rogo c/test.

1o..,.,. 20

do oua c/test.

10 20

Com. Dispensa CD N"
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TNSTRUMENTo rARTTcULAR DE coNTRATo DE pREsrAç.Ão on snRvrços

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, Z5l5 PROPAGANDA LTDA, com sede em São Paulo - SP, à
Avenida Sâo Valério, no 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.667110001-28, neste ato representada na forma do
seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, como prestadora dos
serviços, TRAMONTANO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME, com sede em São Paulo - SP, à
Avenida Professor Alfonso Bovero,no952, apto 142, inscrita no CNPJ sob o no 14.777.408/0001-89, neste ato
representada na forma de seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem entre si
cefto e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO.

I . I - A contratada executará serviços para a contratante na área de Criação e Artes

cLÁusuLA SEGUNDA - DESCRIÇ,{O DOS SERVrçOS.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de redação publicitária na área de
Criação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE ExEcUçÃo.

3.1 - Na execução dos serviços ora pactuados, a contratada agirá com u¡solutu autonomia técnica e profissional, por
sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência,

CLÁUSULA QUARTA - PREçO E FORMA DE PAGAMENTO.

4.1 - A contratante pagarâà contratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de R$ 13.000,00
(Treze mil reais), até o último dia útil do mês que se der a prestação dos serviços.

4.2 - O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contratada, da
respectiva nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalente, fatura, duplicata, ou cobrança
bancária.

4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação
vigente.

CLAUSULA QUTNTA - DDSPESAS E ENCARGOS.

5.1 - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadas
por escrito.

5.2' A contratada será responsável por todos os ônus, obrigações e encargos fîscais, securitários, previdenciários e
trab¿ilhistas decorrentes dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

6. I - Obriga-se a contratada a tomar todas as medidas preventivas para evitar danos à contratantç ou a terceiros, em
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conseqüência da execução dos serviços.
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6.2 - A conhatada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e

prejufzos, de qualquer naÎ;xeza, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços
objeto deste contrato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem nenhuma
limitação.

6.3 -Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associaçäo, consórcio, representação ou
responsabil idade entre as partes contratantes.

6.4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vlnculo empregatlcio ou responsabilidade, por parte da
contratante com relação às pessoas que a contratada empregar para a execução dos serviços ora contratados,
correndo por conta exclusiva desta última, todas as despesas, inclusive os encargos da legislação vigente, seja
trabalhista, seja previdenciário, securitário ou qualquer outro, obrigando-se ao cumprimento das disposições legais,
quer quanto à remuneração de seus empregados como dos domais encargos de qualquer nafi)reza.

CLÁUSULA SÉTIMA - sIGILo.

7.1 - A contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as

informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu relacionamento com a contratante,
não podendo divulgálas, de forma direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum título, mesmo após o término ou
a rescisão do presente contrato.

7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela conhatada sob nenhuma forma
ou pretexto, qualquer informação obtid4 revelada ou relacionada com as partes contratantes ou com o objeto do
contrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de
îaturezÂ técnica, comercial, jurldica ou fi¡anceira, ou ainda de qualquer outra natureza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, métodos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de
comercialização, econômicas, finanças e outros negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas
relacionadas.

7.3 - Também são consideradas informações sigilosas, para os efeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,
sem exceção, qùe a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sejam atuais, potenciais
ou em prospecção.

7.4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados
elefrônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas de computador, fórmulas, patentes,
minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou depois da
vigência deste contrato.

7.5 - A confratada obriga-se a restifuir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,
incluindo resumos, cópias de documentos, arquivos digitais ou ouha forma que possa conter informações
consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisão.

7.6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem
prejulzo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisão deste contrato, caso ainda em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS AUTORAIS.

8.1'- Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar
atribuições caracterizadas como de concepção, criação ou produção intelectual, artistica ou técnica, os direitos
autorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores
de serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta última, conforme o pactuado através do
presente instrumento, de acordo com o artigo 49 e seguintes e parágrafo único do art. I I da Lei 9.61
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8.2 - Tendo em vista que a contratadajá é remunerada para eventuais serviços que envolvam criação e concepção,
fica expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à contratante, de forma total, irrevogável e
irreffatável, os direitos autorais patrimoniais sobre obras presentes e ñtturas realizadas enquanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta data, tanto para o Brasil como
para qualquer outro pals, para qualquer tipo de divulgação publicitária e promocional da contratante como de seus
eventuais clientes presentes e fuhros.

8.3 - Será lícito à contratante a transmissäo a terceiros dos direitos ora cedidos, por cessäo ou concessão, direitos
totais ou parciais, de sua utilização econômica, de forma grafuita ou onerosa.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderri reproduzir o trabalho realizado em virtude do
presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer tlfulo.

CLÁUSI'LA NONA _ COMPUTADORES E SOFTWARES

9.1 - 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, fïca expressamente
vedado à contratada:

a)

b)

c)

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 autorização por escrito da conÍatante;
Modificar, decompor qualquer programa, soflware, arquivo ou banco de dados instalados nos computadores de
propriedade da contratante;
Copiar ou cibter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como
das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

9.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a conffatante a rescindir o contrato, sem prejulzo da
responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CLÁUSULA DÌCIMA - PRAzo.

10.1 - O presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual período se
nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intenção de não renovar o contrato,

10.2. Não obstante o prazo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá
terminar o presente contrato desde que obseryado aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - cBssÃo.

l1.l - Os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, a
nenhum título, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CL,ÁUSULA DÉCTMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL.

l2.l - O descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o
direito de pleitear a sua rescisãon ficando a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos a que se der causa.

12.2 - O contrato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha tftulo protestado
ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, liquidação ou insolvência.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FoRo.

13.1 - As partes 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 privilègiado que seja
ou venha a ser.

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, 0l dejunho de 2015.

Contratante:

LTDA

Contratada:

ANO VIÇos TryOS LTDA ME

Testemunhas:

Nome

RG

Nome

RG
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O Diretor da Escola de Pós-Graduação em Economia e o Di¡etor da Escola Brasileira de
Administração Públic¿ e de Empresas da Fundação Gerulio vargas conferem a

FeNNy Scnvenrz DrAS Joncn
Certificado, do Cuso de Pós-Gsduação Lato Sensu

MBA EM MARKETING

Nível Especialização, com 360 horas-aula, te¡lizaðo em São Paulo - Sp, no petíodo de 17
de agosto de2004 a 19 de abril de 2006.

Rio deJaneiro, 15 de dezernbro de2006.

Cardoso
Di¡etor da EPGE/FGV Diretor da EBAPE/FGV
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\7 FUNDAçÃO
GETULIO VARGAS

HISTÓRICO ESCOLAR YTGV
clísçs ctrpcraïvos

Jooos de Neoóc¡os

Cnr/Dbn/Call-Center - Geståo de
Relac¡onamento com o Cl¡ente

Resoonsab¡lidade CorDorativa e PromoÇöes

Mârkêänd .lÊ Vârêiô
TÉdÞ Mârkplino

Gestão de Vendas
Gestâo de e Marketinq lntemo

e
Gestão e

Financas oara Profissionais de Marketinq
Pesouisa de Mercado
fìÕmmrlâmêntô alô (:ônslrm¡alôr

Adm¡nistraÉo de Market¡ng no Mundo
Cônlemmrânm

Sensu MBA em
-SP

Mâurício de Menezes Cor.lêirô

Femando Saba Arbeche
Patric¡a Riæell¡ Galenle de sá
Luiz Femando Mazârolo
Andre Kischinevskv
Eliane Bemerd¡nô
Christooher MÕntênæm Mor€ira

Dorual Olivio Mallmann
JGé t ri. tr"i.b.-

Claudro Josê Iman¡ni
Anloniô .lesrs dê Brittô (ìôsên7e
Cârlos Alberto dos SânlÕs Silvã
Márìo Márcio Peixolo Râmalhô
Evândro Cæãr Tenæ
Cristóvão PereiÞ de Souzã
Mârælô Gâttèmânn Perin
José Mauro Goncalves Nunes

Dæente
Cados Alberto Alvim de Azeredo Santos

!ã

/ Neval

Mestre em Engenharia de Produçåo / Pontiñ'c¡a Un¡versidade Catol¡ca do Rio de Jane¡ro
I

em / Escola
em I

Mestre èm Gestão Emoresar
em

t
em

de
de

em
Mætre em de
Mesùe em Gest¿io I

em Sistemas de do Sul
Doutor em Ps¡c¡looia / Pontif

Doutor em Comunlcação e Cultura / Un¡versidade Federal do R¡o de Janeiro

Janeiro

Totãl de Horas-Aula:360

-

Data de nascimento: 0110111971 PerÍôdô:1'
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Ernpregadon TATIANA BURG [,tLYNARZ

OllPJ: 14,313.9ô20001{5

EnC: RCOICiXO

Mun¡cipio: SÃ0 pAULO

Esp. do Eslab,:

Cargo; EXECUTIVO(A) DE CONTAS JR

Dala de Adrnissåo: 01 de oulubo de 2013

Regislnc No: 162

Remuneração espec¡f.:

E SESSËNTA 5 OI]'CI CENT

CONTRATO DE TRABALHO

N": ô08

Esl.: SP

CBO N";411010

Fls./Ficha:0

MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E qJATRO REAIS

CONTRATO DE TRABÀLHO

CONTRATO DE TRÀBÀLHO

Empregador: CLM ORGÀNIZÀCAO DE EVEMTOS
EIRELI EPP

cNP\r/cpF/cEr : 24 . Ls7 . s34 / 000L_23
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAç,ÃO DE SERWçOS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, ZSl5 PROPAGANDA LTDA, com sedi em São paulo - Sp, à
Avenida São Valério, no 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.667/10001-28, neste ato representada na forma do
seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro ladb, como prestadora dos
serviços, FANNY SCHVARTZ DIAS JORGE MARKETING INTEGRADO -EPP, com sede .* Sao paulo -
SP, à Alameda dos Arapanes,1084, inscrita no CNPJ sob o no 21.388.615/0001-07, neste ato representada na forma
de seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado o
seguinte.

CL,{USULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 -A contratada executará serviços para a contratante na área de Atendimento.

cLÁusuLA SEGUNDA - DESCRTçÃO DOS SERVrçOS.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de atendimento dos clientes em
campanhas publicitárias,

CLÁUSULA TERCEIRA. DA FORMA DE ExEcUçÄo.

3. I ' Na execução dos serviços ora pactuados, a contratada agirá com absoluta autonomia técnica e profissional, por
sua conta e risco, no horário e local de sua conveniênoia.

CLÁUSULA QUARTA - PREçO E FORMA DE PAGAMENTO.

a:1 - A contratante pagará à contratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), até o último dia útil do mês que se der a prestação dos serviços.

4,2 - O pagamento da remuneração será efetuado na sede da contratante, conÍa apresentação, pela contratada, da
respectiva nota fiscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalente, fatura,'dupìicata, ou cobrança
bancária.

4.3 'O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação
vigente.

cLÁusuLA QUTNTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5.1 - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadas
por escrito.

5.2 - A contratada será responsável por todos os ônus, obrigações e encargos fiscais, securitários, previdenciários e
trabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA . RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

6,1 - Obriga-se a contratada a tomar todas as medidas preventivas para evitar
conseq{iência da execução dos serviços.

4

{,)danos à contratante ou a terceiros, em ,
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6.2 - A contratada será a L¡nica, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e
prejufzos, de qualquer naf'reza, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes da eiecução dos serviços
objeto deste contrato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem nenhuma
limitação.

6.3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representação ou
responsabil idade entre as paft es contratantes.

6'4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade, por parte da
contratante com relação às pessoas que a contratada empregar para a execução dos serviços ora contratados,
çorrendo por conta exclusiva desta última, todas as despesas, inclusive os encargos da legislação vigente, seja
trabalhista, seja previdenciário, securitário ou qualquer outro, obrigando-se ao cumprimento dis disposiçoes legais,
quer quanto à remuneração de seus empregados como dos demais encargos de qualquer natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA - sIGILo.

7 'l - A contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as
informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu relacionamento cóm a contratante,
não podendo divulgá-las, de forma direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum título, mesmo após o.término ou
a rescisão do presente contrato.

\
7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem sbr divulgadas pela contrafada sob nenhuma forma
ou pretexto, qualquer informação obtid4 revelada ou relacionada com as partes conffatantes ou com o objeto do
contrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de
natureza técnica, comercial, jurldica ou financeira, ou ainda de qualquer outra natureza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, métodos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de
comercialização, econômicas, f,uranças e outros negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas
relacionadas.

7.3 - Também são consideralas informações sigilosas, para os efeitos deste conûato, todas e quaisquer informações,
sem exceção, qie a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da conhatante, sä¡am atuais, potenciais
ou em prospecção.

7.4 - As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados
eletrônicos ou ïmpressos, especificações, relatórios, compilaçöes, programas ãe computador, fórmulas, patentes,
minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou dipois da
vigência deste contrato.

7.5 - A contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu poder, sem nenhuma exceção,
incluindo resumos, cópias _de documentos, arquivos digitais ou outra forma que possa conter informaçOei
consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou nò término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisão.

7.6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem
prejuízo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisão deste cónÍato, caso ainda em vigbr.

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS AUTORAIS.

8.1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar
atribuições caracterizadas como de concepção, criaçäo ou produção intelectual, artística ou técnica, os direitos
autorais sobre as obras resultantes de sua atividade, isoladamente ou em colaboração com empregados, prestadores
de serviços ou diretores da contratante, pertencerão exclusivamente a esta última, conforme o pacfuado através do

seguintes e parágrafo rinico do art. 1l da Lei 9.610198
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8.2 - Tendo em vista que a contratadajá é remunercdapara eventuais serviços que envolvam criação e concepção,
fica expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à contratante, de forma total, irrevogável e

i¡retratável, os direitos autorais patrimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enquanto durar o
relacionamento profissional entre as partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta data, tanto para o Brasil como
para qualquer outro pais, para qualquer tipo de diwlgação publicitária e promocional da contratante como de seus

eventuais clientes presentes e futuros.

8.3 - Será lícito à contratante a transmissäo a terceiros dos direitos ora cedidos, por cessão ou concessão, direitos
totais ou parciais, de sua utilização econômica, de forma gratuita ou onerosa.

8.4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada não poderá reproduzir o trabalho realizado em virtude do
presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer tftulo.

CLÁUSULA NONA _ COMPUTADORES E SOFTWARES

9.1 - Na eventualidade da conhatada, 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 conhatada:

a)

b)

c)

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 prévþ autorização por escrito da contratante;
Modificar, decompor qualquer programa, software, arquivo o! banco de dados instalados nos computadores de
propriedade da contratante;
Copiar ou obter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como
das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

9.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rsscindir o contrato, sem prejulzo da
responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CLÁ,USTJLA pÉCrun - PRAzo.

10.1 - O presente contrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual período se

nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intenção do não renovar o contrato.

10.2. Não obstante o prazo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá
terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULÀ DÉCIMA PRIMEIRA - cEssÃ,o.

11.1 - Os direitos e obrigações estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou hansferidos a terceiros, a
nenhum título, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CL,Á,USULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL.

l2.l - O descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o
direito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos a que se der causa.

12.2 - O contrato ficará automaticamente resolvido caso qualquer das partes tenha tltulo protestado legitimamente e

ainda nas hipóteses de concordata, pedido de falência, liquidação ou insolvencia.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FoRo.

1?'1 - At partes 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 renrlncia de outro, por mais privilegiado que seja
ou venia a ser,

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, 10 dejunho dø2017

Contratante:

25

Contratada:

FANNY JORGE MARKETING INTEGRADO .EPP

Testemunhas

Nome

Nome

RG

RG
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HISTÓRICO ESCOLAR PARA SIMPLES CONFERÊruCIN

Nome

PIETRA PIMENTA SERRA
Matrlcula

20333709

RG

373867669

NÍvel

Curso T¡tulo

BACHARELcoMUNIcAçÃo socIAL. PUBLIcIDADE E PRoPAGANDA

Perfodõ Lêtlvo Série D¡scipt¡nas cHt Média Flnal Oþs

201420
201420
201420
201420
201420

ARTE E CULTURA
COMPORTAMENTO DE COMPRA E CONSUMO
coMUNIcAçÃo E EXPRESSÃo
ESTRUTURA DE ROTEIROS
INTRODUçAO A PUBLICIDADE E PROPAGANDA

coMUNrcAçÄo vtsuAL
LINGUAGEM VISUAL
METoDoLoGIA - cIÊrucIn e NoRMAS TÉcNIcAS
OFICINA DE REDAçAO PUBLICITARIA
PRrNcf ptos MERcADoLóctcos

ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA
DESKTOP PUBLISHING
EsTUDos DA SEMIÓTIcA
ÉTtcA E BASES HUMANAS
MARKETING ESTRATÉGICo

DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
DESIGN NA WEB
lvriorR
PESQÜISA DE MERCADO
PROOUçAO PUBLICITARIA EM AUDIO

CRIAçÂo PUBLIcITÁRIA
EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE
ESTUÐOS FOTOGRAFICOS. ESTATICA E MOVIMENTO
GESTAO DE MARCAS
PRODUÇAO PUBLICITARIA EM AUDIOVISUAL

ForocRAFtA puBLtctTÁRtA
oFICINA DE cRIAçÃo E INoVAçÂo
PLANEJAMENTO DE CAMPANHA
PRODUçAO GRAFICA E DIGITAL

ESTRATÉGtAs DE cRtAÇÃo puBLtctrÄRtA
PLANEJAMENTo oe ulon
PROJETO DE PESQUISA DE MERCADO
PROJETO EXPERIMENTAL EM PUBLICIÐADE E PROPAGANDA
pRoMoÇÃo DE vENDAS E MERcHANDtstNc

ESTAGro pRoFtsstoNAL: puBLtctDADE E pRopAcANDA
GERENCIA DE PROJETO EXPERIMENTAL EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA
PROJETo EXPERIMENTAL. cRIAçAo E PRoDUçÃo PUBLIcITÁRn
PRoJETo ExPERIMENTAL. PLANEJAMENTo DE MfDß
pRoJETo ExpERtMENTAL - pLANEJAMENTo cRÂFlco
pRoJEro ExpERtMENTAL - pRoDUçAo AUDtovtsuAL

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
OPTATIVAS

60h
60h
80h
60h
60h

00h
60h
80h
60h
60h

80h
60h
60h
60h
60h

80h
60h
60h
60h
60h

60h
80h
80h
60h
60h

80h
60h
60h
60h

60h
ô0h
60h
80h
60h

08.00
07.00
08.50
07.00
08.00

07.00
07.00
06.00
07.50
08.00

06.00
06.50
06.00
08.00
06.00

06,0
RFT
06,4
05,3
08,2

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovãdo

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

Aprovado
Reprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

A Cursar
A Cursar
A Cursar
A Cursar
A Cursar

201510
20'151 0

201510
201510
201 51 0

201520
201520
201520
201520
201520

2016 10

2016'l 0
201610
201 61 0
201 61 0

201620
201620
201620
201620
201620

06,6
07,0
07,1
07,0
08,8

201710
201710
201710
20't710

06,4
08,2
0ô,1
07,4

160h
80h
ô0h
60h
ô0h
ô0h

240h 0h cumpr¡das
160h 160h cumpr¡das

A Cursar
A Cursar
A Cursar
A Cursar
A Cursar
A Cußar

DISCIPLINAS OPTATIVAS CURSADAS

201420
201420

DESENHO DE ARQUITETURA E URBAN
DESENHO E EXPRESSÃo

80h
80h

06.00
07.50

Aprovado
Aprovado

Documento para simples confèrência: nåo substitui o oficial, que é emitido pela Secretaria Geral
Secretaria de Registros Acadêmicos aos 21 de agosto de 201 7.

Carga Horária Cumprida: 1980
Carga Horária Exlra Curr¡cular: O

ORIGINAL

PUBL 201910 C.H.:30E0 horas

O
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I
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCI.AL

P'N,i-".o$$./-832

ASSINATURADO PORTADOR

Nome....

Obs.:

Data

Assinatura do Funcionrírio

CIVIL (- ^^a*........#1.\\:¡..................

..4.6-¿11.19

Þßè
o {o I

fì

Loc. Nasc. ........Est.

Doc. No ... 6.,

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em....."" 1 """"""'

al

a f
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CONTRATO DE TRABALHO

AV/RUA:

MUNICIPIO

ATIVIDAOE

CARGO:

ADMISSÃO

FEGISTRO N! 0154I
RE¡/UNEBAçÃO: SALÁRIO: 3,5 % SOBBE VENDA

DEVANLAY

Ass. do a rogo c/test.

OSCAR FREIRE
sãopaulo - -1107

!9191cio, importaçäo, sxportação € distribuiçáo de artigosVENDEDOR (A) _ 521110
03/05t2013

CONTRÄTO DE TRABALHO

EMPREGADOR: Z+ COMUNICAçÃO LTDA

CN PllCP F: 66.888.868/0001-88
ENDEREçO: AV. MAGALHÃES DE CASTRO,4,8OO -
TORRE3-229ANDAR
CIDADE: SÃO PAUTO

ESTADO: SP

ESP. ESTABELECI MENTO: PUBLICIDADE

CARGO: TRAINNER

cBo:
ADMTSSÃO: 09/O3l2Ot5
REMUNERAçÃO: R$ 1.150,00 (MlL CENTO E

c¡NqUENTA REAIS)

z+ coMUNtcAçÃo lroR

DO OR\T\NA' 13

EMPREGADOR; DEVANLAY VENIURES BRASIL C I E PABT LTDAC.N.P.J.: 08.229.090/0002.62

\¿l2.ffi
ls ............
Data saída ...... de.#..19

a9 a1

Ass. do ou a rogo c/test.

Data saída

"'i'î'
.Þ*sld.

"¿+"

1a

Com. Dispensa CD na

1a ........ z' ................2e

Com. Dispensa CD ne

FIBIAL

DE OLIVEIRA
AUTORIZÀDO
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INSTRUMENTo rARTTcULAR DE coNTRATo DE pREsrAÇÃo nn sERVrços

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas e no final
assinadas, de um lado, como tomadora dos serviços, 2515 PROPAGANDA LTDA, com sede em São Paulo - SP, à
Avenida São Valério, no 546, inscrita no CNPJ sob o no 22.568.667/10001-28, neste ato representada na forma do
seu contrato social e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, como prestadora dos
serviços, PIETRA PIMENTA SERRA 40755659805, com sede em São Paulo - SP, à Alameda dos Jurupis,896,
inscrita no CNPJ sob o no 24.046.14210001-58, neste ato representada na forma de seu contrato social e doravante
designada simplesmente CONTRÄTADA, tem entre si certo e ajustado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1. I - A confratada executará serviços para a contratante na área de Atendimento.

CLÁUSULA SEGUNDA. DESCRTçÄO DoS SERVIÇOS.

2.1 - Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem serviços de atendimento dos clientes em
campanhas publ icitárias.

cL.4,usuLA TERCETRA - DA FORMA DE EXEcUÇ.Ão.

3.1 iNa execução dos serviços ora pactuados, a contratada agirá com absoluta autonomia técnica e profissional, por
sua conta e risco, no horário e local de sua conveniência.

CLÁUSULA QUARTA - PREçO E FORMA DE PAGAMENTO.

4.1 - A contratarite pagará, à contratada, pelos serviços objeto deste contrato, remuneração mensal de RS 3.500,00
(Três mil e quinhentos reais), até o rlltimo dia ritil do mês que se der a prestação dos serviços.

4.2 - O pagamento da remuneraçäo será efefuado na sede da contratante, contra apresentação, pela contratada, da
respectiva nota fìscal de prestação de serviços, acompanhada de recibo equivalente, fatura, duplicata, ou cobrança
bancária.

4.3 - O imposto de renda e os demais impostos devidos na fonte serão retidos e recolhidos na forma da legislação
vigente.

cLÁusuLA QUINTA - DESPESAS E ENCARGOS.

5'l - É vedado à contratada assumir despesas em nome da contratante que não tenham sido previamente autorizadas
por escrito.

5.2 - A contratada seráresponsável portodos os ônus, obrigações e encargos fiscais, securitários, previdenciários e
ffabalhistas decorrentes dos serviços objeto deste 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
conseqtiência da execução dos serviços.
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6,2 - A contratada será a única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e

prejuízos, de qualquer natureza, que causar à contratante ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços

objeto deste contrato, respondendo por si, seus diretores, procuradores, prepostos e empregados, sem nenhuma

limitação.

6.3 - Não se estabelece por força deste contrato nenhum tipo de sociedade, associação, consórcio, representação ou

responsabilidade entre as partes contratantes.

6.4 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vfnculo empregatlcio ou responsabilidade, por parte da

contratante com relação às pessoas que a contratada empregar para a execução dos serviços ora contratados,

correndo por conta exclusiva desta riltima, todas as despesas, inclusive os encargos da legislação vigente, seja

trabalhista, seja previdenciário, secu¡itário ou qualquer ouho, obrigando-se ao cumprimento das disposições legais,

quer quanto à remuneração de seus empregados como dos demais encargos de qualquer ûatvreza.

CLÁUSULA SÉTIMA. SIGILO.

7.1 - A contratada deverá, por si e seus diretores, empregados e prepostos, manter absoluto sigilo quanto a todas as

informações obtidas no desempenho de suas atividades ou em decorrência do seu relacionamento com a contratante,

não podendo divulgáJas, de forma direta ou indireta, a qualquer terceiro, a nenhum tltulo, mesmo após o término ou

a rescisão do presente contrato,

7.2 - Compreende-se por informações sigilosas, que não podem ser divulgadas pela contratada sob nenhuma forma
ou iretexto, qualquer informação obtida, revelada ou relacionada com as partes contratantes ou com o objeto do

contrato, assim como as informações e dados por elas desenvolvidos, individualmente ou em conjunto, sejam de

nafi)reza técnica, comercial, jurídica ou financeira, ou ainda de qualquer outra natureza, incluindo, sem limitação,
segredos comerciais, métodos de negócios, know-how, planos comerciais, atividades promocionais ou de

comercialização, econômicas, finanças e outros negócios das partes ou de outras empresas ou pessoas a elas

relacionadas.

7.3 - Também são consideradas informagöes sigilosas, para os efeitos deste contrato, todas e quaisquer informações,
sem exceção, quj) a contratada obtiver ou tiver acesso em relação aos clientes da contratante, sejam atuais, potenciais

ou em prospecção.

7.4 * As informações sigilosas podem constar de diversos materiais, como projetos, desenhos, modelos, dados

eletrônicos ou impressos, especificações, relatórios, compilações, programas de computador, fórmulas, patentes,

minutas e contratos, produtos, materiais e outros que hajam sido obtidos ou conhecidos antes, durante ou depois da

vigência deste contrato.

7,5 - A contratada obriga-se a restituir todos os materiais que estiverem em seu podern sem nenhuma exceção,

incluindo resumos, cópias de documentos, arquivos digitais ou outra forma que possa conter informaçöes
consideradas sigilosas, mediante solicitação da contratante, a qualquer tempo, ou no término deste contrato,
independentemente de qual tenha sido a causa e de quem tenha provocado a rescisão,

7.6 - A violação ao dever de sigilo sujeita a contratada a responder pelas perdas e danos a que der causa, sem
prejuízo da sua responsabilidade criminal e da imediata rescisão deste contrato, caso ainda em vigor.

{1 CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS AUTORAIS.

8.1 - Quando a contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, desempenhar

atribuições caracterizadas como de concepção, criação ou produção intelectual, artlstica ou técnica, os di¡eitos
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8,2 - Tendo em vista que a contratada já é remuneruda para evenfuais serviços que envolvam criação e concepção,

fica expressamente convencionado que a contratada, cede e transfere à contratante, de forma total, irrevogável e

irretratåvel os direitos autorais pãtrimoniais sobre obras presentes e futuras realizadas enquanto durar o

relacionamento profissional entre ai partes, limitado a 05 (cinco) anos a partir desta data, tanto para o Brasil como

para qualquer outro país, para qualquer tipo de diwlgação publicitária e promocional da contratante como de seus

evenfuais clientes presentes e futuros.

8.3 - Será lícito à contratante a transmissão a terceiros dos direitos ora cedidos, por cessão ou concessão' di¡eitos

totais ou parciais, de sua utilização econômica, de forma gratuita ou onerosa.

8,4 - Fica certo e ajustado entre as partes que a contratada näo poderá reproduzir o trabalho realizado em virtude do

presente instrumento por qualquer forma ou a qualquer tltulo.

CLÁUSULA NONA _ COMPUTADORES E SOF'TWÄRES

9.1 - Na eventualidade da contratada, por intermédio de seus diretores, empregados ou quaisquer prepostos, operar

computadores de propriedade da contratante para a prestaç¿to 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 autorização por escrito da conüatante;

b) Mod'ificar, decompor qualquer programa, software, arquivo ou banco de dados instalados nos computadores de

propriedade da contratante;
c) bopiur ou obter cópias de qualquer programa, software, arquivo, dados ou informações eletrônicas, bem como

das respectivas documentações, por qualquer processo ou meio.

g.2 - A violação ao disposto nesta cláusula autoriza a contratante a rescindir o contrato' sem prejuízo da

responsabilidade civil e criminal a que se sujeita a contratada pelos atos que praticar.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZO.

10.1 - O presente çontrato tem prazo de I (um) ano que será automaticamente renovado por igual perlodo se

nenhuma das partes manifestar à outra, por escrito, a intençäo de não renovar o contrato'

10.2, Não obstante o prazo mencionado no item 10.1, supra, quaisquer das partes, sem nenhum ônus, poderá

terminar o presente contrato desde que observado aviso prévio de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CESSÃ.O.

1l.l - Os direitos e obrigaçöes estipulados neste contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, a

nenhum título, salvo expressa concordância de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . RESCISAO CONTRATUAL.

12.1 - O descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no presente contrato ensejará à parte prejudicada o

direito de pleitear a sua rescisão, ficando a parte inadimplente responsável pelas perdas e danos a que se der causa.

l2.Z - 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. 'l,l
{)
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FoRo.

13.1 - As partes 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 igual teor e mesmos efeitos,
na presença de duas testemunhas.

São Paulo,23 dejaneiro de2017

Contratante:

PROPAGANDA LTDA

Contratada:

PTETRA SERRA 4075565980s

Testemunhas

Nome

RG

Nome

RG

ctuil.0AS
00
OA CU
CóprA

OLIVEIRA

'i¡

4 6l', 20r

EStA

0t At ru¡¡Il0loAoE

t9T

o



CONTRATO pE FORNECIMENTO DÐ SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS, de

UIn IAdO COInO CONTRATANTE, MAIS SOLUTION GROUP, CNPJ:

10.542.48510001-07, com sede na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na

Rua Romildo Cantarelli, 120, CEP: L4.024-140, endereço comercial Rua Sansão Alves,

20 Cj. 41, CEP: 04.571-090, Cidade Monções, e de ouh'o lado, como

CONT'RA1'AI)4, PTETRA PIMENTA SERRA CNP.I dE N." 24.046.142/0001-58, CONT

sede na cidacle de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Moema, 509,

Moema, têm entre si, justa e contratada, a contratação de serviços, que se obrigam a

cunprir e respeitar em juízo e fora dele, rnediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

l. O presente conû'ato possui com OBJETO a prestaçäo de serviços pelo

CONTRATADO de atendimento, prospecção e intemrediação de negócios para a

CONTR4TANTE e empresas diversai, bem como, monitorar processos de propostas

fechadas, junto à equipe de Coordenação da CONTRATANTE'

C¡,ÁUSulA SnçU¡¡nn - nn rORUa n nXnCUCÃO nl pRnSrlÇÃO nn

SERVIÇOS

2. A CONTRATADO estará à disposição da CONTRATANTE sempre que houver a

necessidade de posicionamento técnico específico ou sempre que houver a solicitaçäo

da CONTRATANTE païa a rcalização de qualquer análise e patecer por parte do

CONTRATADO.

Z.I A CONTRATADO deverá assegurar a boa qualidade dos serviços e produtos

ofereciclos pela CONTRATANTE, no tocante à sua especialidade e. ainda, representa-

&
d)

MAIS SOLUTION GROUP
Säo Paulo - SP
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SOLUTION
lo, junto à Vigilância Sanitária Municipal quanto às questões técnicas e legais de sua

responsabilidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO,PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3. O valor e a I'omra de pagamento deverá ser de R$ ¡;S00;OO (Três.Mil e Quinhentos

reais) devendo ser pago até o quinto dia útil subsequente ao mês da prestação de

serviços.

3,1 - Quaisquer despesas extras necessarias ao bom e fiel cumprimeffo do presente

contrato deverão ser reembolsadas pela CONTRATANTE, ao CONTRATADO, seÍllpre

que devidamente comprovadas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Estão incluídos no preço ora acordado, todos os tributos

incidentes sobre o objeto desse contrato, bem como todos os custos diretos e indiretos

do CONTRATADO, além cle quaisquer despesas relacionadas com a prestação de

serviços, seus funcionarios, prepostos e/ou mandat¿{rios, sua administração, encargos

fiscais, sociais e previdenciários, ou mesrno imprevistos, não cabendo ao qualcluer

reembolso neste sentido.

cl,Áusul,A OUARTA - pA vIcÊ,NcIA

4. A vigência do presente instrumento será por prazo indeterminado, podendo ser

alterado, de comum acordo entre as partes, com notificação prévia de 30 (trinta) dias e,

havendo contratos em vigor, firmados entre a CONTRATANTE com terceiros, deverá o

CONTRATADO cumprir com as obrigações assumidas pela CONTRATANTE perante

os terceiros fomecedoreso ainda que frndo o presente contrato, sob pena de incorer na

multa prevista na cláusula 7.3 do presente contrato.

W {)
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SOLUTION

'*ìt

CLÁUSULA OTIINTA - DAS OBRIGACÕES E RESPONSABILIDADES DO

CONTRATADO

5. Prestar as infomações e dados necessarios à CONTRATANTE com o firn de

assegurar a boa qualidade dos serviços prestados pelo CONTRATADO, no tocante à

sua especialidade e, ainda, representa-la, junto à Vigilância Sanitár'ia Municipal quanto

às questões técnicas e legais de sua responsabilidade.

S.L Recolher todos os lributos e contribuições parafiscais e fiscais, trabalhistas ou nãoo

decorrentes da prestação e execução dos sewiços corfratados, que são de exclusiva e

integral responsabilidade do CONTRATADO.

5.2 Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força deste conû'ato,

qualcluer vínculo empregatício de responsabilidade solidaria ou subsidiária do

CONTRA'IADO com relação à CONTRATANTE, única responsável como

empregadora por todas as despesas com seus fi.urcionarios, inclusive os encargos da

legislação trabalhista, previdenciária, securitaria ou qualquer outra.

5.3 O CONfnnfeDO, neste ato, se responsabili za em caúúer irretratável e inevogável

por quaisquer reclarnações trabalhistas, ações cíveis, fiscais ou de qualquer outra

rlatureza, administrativa ou judicial, que venham ser intentadas contra a

CONTRATANTE pelos empregados, prepostos e contratados do CONTRATADO, que

executam ou executararn serviços objeto deste contrato, ou por terceiros que

eventualmente tiveram direitos violados pela execução dos mesmos serviços, seja a que

título for e a que tempo decorer, de acordo corn a legislação vigente. respondendo pelo

pagamento de indenizações, multas, honorários advocatícios, sejam contratuais, sejarn

sucumbências, custas processuais e demais encargos que houver

5. 4 O CONTRATADO autoriza a CONTRATANTE a reter qualquer dos créditos que

lhe são devidos, e na exata proporção do valor do ônus que tiver originado o direito de

retenção, caso verificado o descumprimento total ou parcial de qualquer dos

MAIS SOLUTION GROUP
Säo Paulo - SP
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clispositivos deste instrumento pelo CONTRATADO, sem que com isso a

CONTRATADO se isente da responsabiliclade por eventuais ônus incorridos pelo

CONTRATANTE em razãode tal descumprimento.

CLÁUSULA SEXTA * DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

6.1 Proporcionar ao CONTRATADO condições para o desenvolvimento de suas

atividades. durante o expediente normal, quando solicitado formallnente, com

antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, inclusive no que tange ao fornecimento de

todos os daclos e inforn'rações inerentes ao objeto do preseffe contrato.

6.2 Prestar ao CONTRATADO as infonnações necessárias sobre funcionamento e

regularnento interno da CONTRATANTE.

6.3 Cuidar para que sejam oferecidos os recursos e conclições adequadas aos serviços do

objeto cleste contrato.

6.4 Efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO na forma e nas datas ajustadas,

com a emissão das devidas e respectivas notas fiscais.

cr,Áusula sÉrru¡ * n¡ nnscrsÃo

7.1 Qualquer das partes, em ocorrendo uma das situações abaixo previstas, poderá, sem

ônus para a denunciante, rescindir o presente contrato independentemente de qualquer

notificação. interpelação ou aviso judicial ou extrajudicial, reservado o direito à

indenização por perdas e danos a que der causa a parte culpada, além da incidência de

multa contrafual estipulada na fonna deste ajuste:

a) Se decretada a falência, concedida ou pleiteada qualquer fonna de recuperação

judicial, extrajudicial ou mesmo outra modalidade inominada de moratória ou

dissolução da sociedade de uma das contratantes. r- '; iEG|STS0
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SOLUTION

b) Se infringir qualquer disposição do presente contrato.

c) Se caracteúzada a inidoneiclade dos serviços prestados.

d) Se constatada a inegulalidade funcional e fiscal do CONTRATADO

7.2 A inobservância de quaisquer cláusulas acima deste contrato de prestação de

serviços, acanetará em sua rescisão de pleno direito; independente de notificaçäo ou

aviso, tanto para aparte CONTRATANTE como também para o CONI'RATADO.

7.3 A parte que der causa à rescisäo contratual, estará obrigada ao pagamento de multa

conhatual correspondente a 20o/o (vinte) do valor total do contrato, sem prejuízo do

direito da parte contraria em exigir indenização suplementar na hipótese dos danos

sofridos excederem a multa contratual ora estipulada, nos termos do art. 416 do Código

Civil.

E por estareûl justas e CONTRATADOS, assinam as partes o presente contrato de

prestação, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo

identificadas.

MAIS SOLUTION GROUP
São Paulo - SP

ÐA

DE
:NlI. AUTOtli

'J¡'ITIAL

{-:t

0

tloM 0 ùìi.10 t!

RA

ZOL



São Paulo. l7 de Fevereiro de 2016

MAIS SOLUTION GROUP PU

Testemunha 01

PIETRA PIMENTA

PIETRA PIMENTA SERRA 40755659805

eRG

¿c,c6\.cffi

E MARKETING LTDA.

:U

SDE
ZADO

SIL I

Ár

'-i Testemunha 02 (Nome completo e RG - Assinatura)
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SOLUTION

CONTRA'TO DIi FORNECTMN'NTO DII SBRVICOS

Pelo presente instrumento particular e na tnelhor fbmla cle direito. de run lacfo a

enrpïesa, MAIS SOLLITION GROUP, CNPJ: 10.542.485/0001-07. com sede na

ciclacle c1e l{ibeir.ão Preto. Estaclo cle São Paulo. na Rua lìomildo Cantarelli. 120' CEP:

14.024-140. enclereço comercial Rua sansão Alves.20 - cj.41. CIEP: 04'571-090'

cidacle Monções, e cle ontro laclo, como CON'I'RATADA. PIETIìA PIMENTA

SBRRA CNP,I de N.n 24.046,14210001-58, cotr,r sede na cidade de São Paulo, no

BstaiJo cle são Paulo, na Avenicla Moema. 509, Moema. em coniunto, MAIS

SOLI_ITION GROLJP e CIONTRATADA, denominadas "Partes" e indivicJualmente

o,llarte,', têm entre si, .insto e acorclaclo" o presente Distrato Contratual cle Coütrato de

Prestação de Sewiços que se regerá n:lediante as seguinles cláusulas, termos e condições

que aS Païtes aceitam e ontotgam e, pot' Si e por SeuS Sucessores, plometem fielmente

crunprir e respeital.

CLÁUSULA PRIMEIIIA: DO OBJBTO CONTRATUAL

L 1 - O prese¡te distrato se refere ao coutrato fir'mado em 171021201 6, entre as partes, o

clurrl possuía conro cu.lo ob.ieto a prestação de serviços de atendimento. prospecçãt'l e

intemrediação cle negócios, pela CONTRATADA à MAIS SOLUTION GROUP' nos

termos e conclições estabelecidas naquele instrumento, da segr"rinte maneila:

a) Atenclimento clireto a clientes <Ja MAiS SOLUTION GROUP" previanente

clesignaclos. atuanclo de uraneira a atencler as expectativas clesses clientes e da

MAIS SOT,TITION GROUP;

b) Mecliação. agenciamento e lechamento cle Plopostas .iunto aos clientes

desìgnados pela MAIS SOLUTION GROTJP;

o
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c) Atuação.jr"rnto aos Cloordenaclores Operaoionais cla MAIS SOLUTION GROLIP

p¿ìra garantir o bonr lesurltaclo dos Pro.ietos lèchados com os clientes sotr

atenclimento da CONTIìA]'ADA;

CLÁLTSULA SBGL]NDA: DO DISTRATO

2.1 - O ¡:resente distrato fìr'mado amigável e em comum acordo entre as partes tem por

finaliclade eucerrar as obligações contidas uo contrato original, em allexo, firmado eutre

as pafies enl 13/01/2017, que entenderam por bem encerrá-lo.

2.2 - Pelo presente Djstrato. encerram-se as responsabilidades de qualquer natuÍeza

sobre o objeto do Contrato anteriormente firmado, bem como qtralquer obrigação

flrnanceira de qualqurer natureza, declarando, nesta oportunidade, que a CONTRATADA

é a Írnica responsável por qualquer eventual reclamatória de natureza tlabalhista,

previderrciária, tributária ou outras, sobre todos os funcionários que tenham trabalhado

ou plestado serviços por força dos coutratos finnados pela CONTRAT'ADA, aincla

sobre qualquer erlcargo financeiro que este.ia inadimplido por folça de contratos

fi rmaclos pela CONTRATADA.

cLÁustJLA TERCEIRA: DA QUrrAÇÃO DO CONTRATO

3.1 - A CONIIìA'IADA declara rleste ato que a MAIS SOLUTION GROUP cumpriu

com todas as obrigações contratuais oriundas do Contrato ora enceffado" não existindo,

portanto, nenhum motivcl enseiador do presente Distrato refèr'ente ao descumprimentcr

de qualquer obrigação contratual, senclo realizaclo o presente Distrato, portanto, por

única e exclusiv¿r vontade collum entre as partes.

3.2 - A CONTRATADA cleclara ainda" a lasa e geral quitação de qualquer cr'édito

presente e fìrturo. fi'uto do contl'ato qlÌe ora se encerra, e que nada tern a receber do

contratante. -Åv û
MAIS SOLUTION GROUP
Såo Paulo - SP
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Ii, pol estalem assim fimrados, dão as partes por encerraclas as obr:igações contratuais

anteri o rmente ltl rtn ¿rclas.

São Paulo, 13 de.ianeiro 2017

-/eMAIS SOLUTION G

PIETRA PIMENTA SERRA

Testemunha 01 Qllome completo e RG - Assinatura)

Testemunha 02 (Nome completo e RG - Assinatura)
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C] DE

Pelo presente instrttmento parliculal e na melhor tblma cle direito. de um lado a

enrpresa, MAIS SOLUTION GROUP, CNPJ: 10.542.48510001-07" com sede na

cic{acle cie l{ibeir.ão Prero. Estado de são Paulo. na Rua Rornildo cantarelli" 120, cEP:

14.024-140. enclereço comercial Rua Sansão Alves.20 - cj.41. CIEP: 04'571-090"

cicJacle Monções, e cle outro laclo, como CONTRATADA. I'}IETRA PIMBNTA

SERRA CNPJ de N.n 24.046.14210001-58, cotn sede na cidade de são Paulo' no

Ëlstaclo cle São [)¿rulo, na Avenicla Moema. 509, Mclema. elÎ coniunto, MAIS

SOLTJTION GRO{JP e CIONTRATADA, denominaclas "Partes" e inclividualmente

.,llartc',, tôm entre si, .iusto e acorcìaclo, o presente Distrato Contratltal cle Contrato de

Prestação de Ser:viços que se regerá mediante as seguintes cláusulas' termos e condições

que aS Pafles aceitan e outol'gam e, pot'si e po[ SeuS SuceSSOIeS, prometem fielmente

cumpril e respeital,

CLÁUSULA PIUMBIRA: DO OBJBTO CONTRATUAL

1.1 - O pfesente distrato se refere ao cotlhato firmado em1710212016, entre as partes, o

qr"ral possuía como cujo obieto a prestação cle serviços de atendimento. pr:ospecção e

intermediação cle negÓcios, pela CONTRATADA à MAIS SOLUTION GROUP" nos

termos e conclições estabelecidas naquele instrumento, da seguinte maneira:

a) Ater:rdimento clireto a clientes da MAIS SOLUTION GROUP. previanente

cJesig¡aclos. atuanclo de rnaneira a atencler as expectativas clesses clientes e da

MAIS SOI-LITION GROUP;

b) Mecliação. agenciamento e f'echamento ile Propostas junto aos clientes

designaclos pela MAtS SOLIJTION GROTJP;

/
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c) Atuação.junto aos Cloorden¡rclores Opelacionais cla MAIS SOLU'IION GIìOLIP

para garantir o bom lesultacio dos Projetos fechados com os clientes sotr

atencli mento da CON"I'IìATADA;

CLAL]SULA SBGT]NDA: DO DISTRATO

2.1 - O ptesente distrato firmado an-rigável e en-ì comum acordo eutre as pafies tem por

fìnalidade ellcerrar as obrigações contidas no contrato original, em anexo, firmado entl'e

as pailes enl 13/01/201 7, que entenderam por bem encerrá-lo.

2.2 - Pelo presente I)jstrato" encerraln-se as responsabilidades de qualquer nattÌreza

sobre o objeto do Contrato anteriormente firmado, bem como qualquer obrigação

financeira de qualquer rìatureza, declarariclo, nesta oportunidade, que a CONTRATADA

é a irnica responsável por qualquer eventual reclamatól'ia de nattueza traballlista,

previdenciária, tributárja ou outras, sobre todos os funcionários que tenham trabalhado

ou prestado serviços por força dos contratos firrnados pela CONTRAT'ADA, aincta

sobre qualquer encargo financeiro que esteja inadimplido por folça de contratos

fi nnados pela CONTRATADA.

L{

CLÁUSULA TERCITIRA: DA QUrrAçÃo Do coNTRATo

3.1 - A CONTRATADA c'leclara neste ato que a MAIS SOLUTION GROUP cumpriu

conl toclas as obrigações contratuais oriundas do Contrato ora encerado. não existindo,

poltanto, nenhrun motiv<t enseiador do plesente Distrato refèrente ao descunprimentcr

cle quaiquer obrigação contratual, sendo realizaclo o presente Distrato, poltanto. por

única e exclusiva vontade comurn entre as partes,

3.2 - A CONTRATADA declara ainda. a lasa e geral quitação de qualquer crédito

presente e' fìrturo. fiuto do coutrato que ora se encerra, e que nacla tem a receber do

contratante. -# (_r
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E, por estarelr assim fimrados, tlão as partes por encemadas as obligações contratuais

arrteriolmente 1Ìrrnaclas

São Paulo, 13 de.ianeiro 2017.

-,,[.pMAIS SOLUTION G

PIETRA PIMENTA SERRA

nha 0l Qrlome completo e RG - Assinatura)

DE E MARKETING LTDA.
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Testemunha 02 (lriome completo e RG - Assinatura)
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b) As instalações, a infraestrutura e os recursos materiais que estarão à disposição
para a execução do contrato;

z5t5
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lnstalações e infraestrutura

Estrutura física

A2515 Propaganda possui escritório no seguinte endereço

2515 Propaganda Ltda.

São Paulo - SP
Av. São Valério, 546 - CEP 05603-011
Telefone (1 1 ) 3045-9972
www.z515.com.br
contato@z515.com.br

A agência é totalmente informatizada com equipamentos de última geraçäo em todos os
seus departamentos e softwares que permitem a realizaçäo de quaisquer tarefas, por mais
complexas que elas sejam. A manutenção e a atualização são feitas por profissionais da
própria 2.515 com a supervisão de empresas terceirizadas.

Equipamentos e sistemas

Equipamentos de computação e periféricos

o

ú

1 tMAC 27 73 2QC|2X4|GB/1TB/G1755M

1 I MPRESSORA LASER ENTERPRISE

1 HD EXTERNO 2 TB 3.0 PORTÁTIL PRETO M3 SAMSUNG

PN ME 1S2BZIAAIRPORT TIME CAPSULE ETB WRLS + 011

NO BREAK SUA lOOOBI +BRAPC2

MEMÓRAS MEM 4 GB SODIMM DÐR 3 1333 MHZ E 1600 M5

HBD EXTERNO 2 tb USB 3.0 PORTÁTIL PRETO MS SAMSUNG1

1 PN RV32O-K9-NA-CISCO RV32O ÐUAL GIGABIT VAN V

1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 8710 D9

1 M ICROCOMPUTADOR PORTATI L DELL VOSTROS48O

2 WESTERN DIGITAL KIT MYCLOUD EX41OO C/ 12TB

2 HD L0 SATA3 SEAGATE 72000 RPM = 01 HD 500G8AS

3 MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTROs4SO CORE 1



Direitos de uso e softwares

Máquinas e equipamentos

Equipamentos de comunicação

10 PN TSD OFFICE HOMEAND BUSINESS 2013 CROM 3216

5 ADOI.VIP CORP CREATIVE CLOUD TEAM ALL MLP LIC S

1 LrcENçA DE SOFTWARE GOOGLE AppS FOR WORK

z5t5

o

2 COND HI-WALL45 HEQE 18821A1800 CR ELGIN + 2 EVA

2 SMARTPHONE
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c) A sistemática de atendimento, discriminando os prazos a serem praticados, em
condições normais de trabalho, na criação de peça avulsa ou de campanha e na
elaboração de plano de mídia;

o
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Sistemática de atendimento

Obrigações do atendimento

Levantar informações
e transmiti-las para

planejamento, criação,
mídia ou qualquer

uma das coligadas da
network de serviços

que deva participar do
processo

Solicitar orçamentos
e informar ao cliente
a origem de todos os

custos

Providencia a
aprovação de

trabalhos, serviços
e custos

,a;

Manter o cronograma
dos trabalhos,

prestando contas
ao cliente

Registrar a
atuação através
de relatórios de

visita

Coordenar e
supervisionar os

trabalhos contratados
com terceiros e/ou

empresas coligadas
nas áreas de pesquisa,

promoção, eventos,
imprensa, marketing
de relacionamento e

marketing digital

:.2'1 ,3

''t)!

Monitorar a execução
de pré-testes de

comerciais, anúncios,
webadvertising e ideias

promocionais

Apresentar a campanha
ao cliente com o plano

que a originou

Supervisionar os
trabalhos nos setores

de serviços da agência
e coligadas da network

'rò,

Acompanhar
e participar de

eventos de
interesse do cliente

o :7'

gr

'/
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Prazos

Peças avulsas e campanhas.
O cronograma abaixo baseia-se numa média estimada, serye como parâmetro de prazos
em situações normais.

Nota: Os prazos não preveem a realizaçäo de pesquisas e pré-testes, que, quando
necessários, vão requerer tempo adicional conforme cada prazo.

Campanhas que implicam mais de duas peças de comunicaçäo, estratégia de mídia, etc

Campanhas

Dia zero: briefing 12o dia útil: aprovação
por parte do Contratante

1o dia útil: encaminhamento
dos pedidos para

planejamento, criaçäo e mídia

70 dia útil: apresentaçäo da
proposta ao cliente, incluindo

criação e mídia básica

A partir da data de aprovação:
início da produção e reserva

de espaço para mídia

Da data de aprovação:
10 dias úteis para a produçäo e a
aprovação das peças acabadas

10o dia útil: havendo aprocação por
parte do Gontratante, apresentaçäo

de orçamento e plano de mídia
22o dia: início da veiculação

Peças avulsas: um spot de rádio, um anúncio específico, um volante informativo etc.

Peças avulsas

Praza necessário para apresentação: 30 dia após sua solicitação, já
com custos de produção e levantamento de mídia

I
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d) A discriminação das informaçöes de marketing e comunicação, das pesquisas de
audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia que colocará regularmente
à disposição do contratante, sem ônus adicionais, na vigência do contrato.
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Mídia

l. Televisão aberta
. GFK EVOGENIUS REPORTING - audiência domiciliar e populaçäo geral, mais perfil dos
consumidores (9 mercados).
. GFK EVOGENIUS ADVERTISING - sistema de alcance e frequência (9 mercados).
. Jovedata - sistema de tabela de preços no Brasil.

2. Rádio
. lbope Easy Media - audiência e perfil dos consumidores.

3. Jornal
. IVC - circulação dos títulos no Brasil

4. Revista
. IVC - circulação dos títulos no Brasil

5. Outdoor e mídia exterior - 9 principais mercados
. lpsos Marplan.

6. Ginema - 9 principais mercados
. lpsos Marplan - audiência e perfil dos consumidores.

7. lnternet
. lpsos Marplan - Galileo audiência e perfil dos consumidores (todos os mercados)

r5t5
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Rentabilização de investimentos em mídia e produção

Fontes de economia diretamente vinculadas à capacidade de atendimento da agência

Planejamento de mídia
Planos tecnicamente ambassados podem propiciar de 25o/o â 30o/o de economia
em recursos. Ações de não mídia, a partir de recursos e sistemas preexistentes,

podem ampliar a abrangência e o impacto das campanhas

Precisåo do orçamento
Orçamentos de produção gráfica, eletrônica e digitaltomados a partir de

especificaçöes técnicas precisas frequentemente propiciam economia de 30%
a 4Ao/o em reCursos

Capacidade de Negociação
Negociações técnicas na área de mídia e montagem de "pacotes de produção:

säo importantes redutores de custo

Precisão de execução
Planejamento adequado das diversas fases de execuçäo determina

custos menores
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