
Fi
t¡J

t!
hr¡

t
[¡i

!qE

F! H

trl t.d

Ê! H

G'l
Ë.¡

Ft¡.
Fl ¡fl

r
F
L¡

Fri
ç, ¡s

FÍ
F
3r

l'rb

Ãry

E

ÃÍ
;b

E

E

Ë
5

E

á

E

E

E

I
E

E

E

E

.!.



g

{

ü

@



I
\

{

ù

A\v



EXE
CUT
loN.

DECLARAçÃO E ELABORAçÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
E ATUAçÃO COruFORME MARCO LEGAL ANTICONNUPçÃO

EXEGUTION COMUry¡C4çÃO LTDA (Execution), com sede na cidade de Säo pauto - Sq
na !9a Campo Verde, 61 - 80 andar, Jardim Paulistano, CEP 01456-010, inscrita no CNpJ/MF sob
o no26.835.690/0001-92, neste ato porseus representantes legais abaixo assinados Sr. Geraldo
Rondon da Rocha Azevedo, brasileiro, divorciado, publicitário, portador da cédula de identidade
RG no 8340193 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no 060.773.638-04, residente e domiciliado
na capital do Estado_de São Paulo, com endereço comercial na Rua Campo Verde, 61 - Bo andar,
Jardim Paulistano, CEP: 01456-010 e Sra. Silmara Contriciani, brasileira, casa'da, contadora,
portadora da cédula de identidade RG no 41.200.155-x SSP/SP e inscrita no CpF/MF sob o nó
346.503.798-73, residente e domiciliada na cidade de Osasco, com endereço comercial na Rua
9.{99^V,"Id9,_6]^: 80 andar, Jardim Paulistano, CEP: 01456-010, interessáda em particif"t ðã
ILCITAçAO PROCESSO SEGOV-PRC-2020I03094, promovida peto GOVERNO DO ËSnOO Oe
SAO PAULO - SEGRETARIA DE GOVERNO UNIDADE DE COMUNICAçÃO sob as penas da Lei
especialmente o artigo 299 do código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo näo foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisäo de qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, presente licitatório;

d) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da
abertura oficial das propostas; e

f) Os representantes legais do licitante estäo plenamente cientes do teor e da extensão desta
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAM, ainda, que a pessoa jurídica que representam conduz seus negócios de forma a coibir
fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à
estrangeira, em atendimento à Lei Federal no 12A46120113 e ao
tais como:

Administração rca Nacionalou

no 60.10612014,

| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indev
terceira pessoa a ele relacionada;

a público, ou a

ll - comprovadamente, financiar, custea¡ patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática
dos atos ilícitos previstos em Lei;

lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa jurídica para ocultar ou dissimular seus
reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
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lV - no tocante a licitações e contratos:

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

b) lmpedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento ticitatór¡o público;
c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem'de

qualquer tipo;
d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente,
e) Cria¡ de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitaçäo pública ou

celebrar contrato administrativo;
f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogaçöes de

contratos celebrados com a administraçäo pública, sem autorização em lei, no ato convocatório
da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;-ou,

g) Manipular ou frau.dar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com aadministraçäo pública

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos,
ou intervir em sua atuaçäo, inclusive no âmbiio das agéncias reguladoras Jdos óigãos defiscalizaçäo do sistema financeiro nacional.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021

a.^L*¡"ç,*-

EXECUTION COMUNTCAçAO LTDA (Execution)

CNPJ/MF no 26.835.690/0001 -92
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PROPOSTA DE PREçOS

Goncorrência númer o 01 12021

Processo SEGOV -PRG-2020/03094

À Comissão julgadora da licitação,

1) Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos os seguintes preços para os serviços
abaixo descritos:

a) Desconto de 90% (noventa por cento) em relação aos preços previstos na tabela do
Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, a título de ressarcimento
dos custos internos dos serviços executados pelo licitante, referentes a peças e ou material
cuja distribuiçäo não lhe proporcione o desconto de agência concedido pelo pelos veículos
de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei Federal no 4680/1965, com exceçäo do serviço
de criação, para o qual o desconto será de 1o0o/o (cem por cento);

b) Percentual de honorários de 03% (três por cento), incidente sobre os preços de serviços
especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e à execução de
pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geraçäo de conhecimento pertinentes

à execução do contrato;

c) Percentual de honorários de 03% (três por cento), incidente sobre os preços de serviços
especializados prestados por fornecedores, referentes à produção e à execuçäo técnica
de peça e ou material cuja distribuiçäo näo proporcione à licitante o desconto de agência
concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei Federal no 4680/1965;

d) Percentual de honorários de 03% (três por cento), incidente sobre os preços de servíços
especializados prestados por fornecedores, referentes à criação e ao

de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir
mensagens em consonância com novas tecnologias.

AS

2) Declaramos que os percentuais máximos a serem pagos pela GOVERNO DO ESTA sAo
PAULO - SECRETARIA DE GOVERNO UNIDADE DE COMUNICAçÃO serão os que seguem:

a) Aos detentores de direitos patrimoniais sobre os trabalhos de arte e outros protegidos
pelos direitos de autor e conexos, em relação ao valor original da cessão desses direitos,
na segunda reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, será de no

máximo 40% (quarenta por cento) do valor da cessão original;

b) Aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras consagradas, incorporadas a peças,

em relação ao valor original da cessão desses direitos, na segunda reutilizaçäo das peças
por período igual ao inicialmente ajustado, será no máximo 40% (quarenta por cento) do
valor da cessão original.

3) Declaramos envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações

quando for o caso

]ïT

comerciais junto a fornecedores de serviços especializados e veí



trANSfEriNdO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DE COMUNICAçÃO todas as vantagens obtidas.

4) Declaramos estarcientes e de acordo com as disposiçöes alusivas a direitos autorais estabelecidos

no termo de contrato que corresponde ao Anexo lV do edital em epígrafe.

Esta proposta é valida por 180 (cento e oitenta dias).

São Paulo, 18 de março de 2021

EXECUTION COMUNICAçÃO LTDA (Execution)

CNPJ/MF no 26.835.690/0001 -92q
Gerald Rondon da Rocha

Presi te

RG no 93

GPF/MF no .773.638-04

firaa(si de:

autent¡(idade

Silmara Gontriciani

Diretora Administrativa e Financeira

RG no 41.200.155-x

CPF/MF no 346.503.798-73
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EXEcuTtoN coMUNtcAçÃo rroe.

cNPJ/MF N" 2ó.835.ó90 / 0001 -92

N|RE 35.23t .346.840

lnslrumenlo Porliculor de Alleroçõo e Consolidoçõo do Conlrolo Sociol do Sociedode

Pelo presente inslrumento porliculor, os infro-ossinodos:

CneX pennClplCÕ¡S ttOl.. sociedode empresório limilodo, com sede no Cidode de Söo
Poulo, Estodo de Sõo Poulo. no Avenido söo poulo Aniigo, no g0l,3o ondor, opto 3, porte,B,

Reol Porque, CEP 05ó84-011, devidomente inscrilo no CNPJ/MF sob no. 26.544.719/000Ì-BZ.

com seu Conlrolo Sociol registrodo no Junlo Comercíol do Estodo de Söo poulo ("JUCESp,')

sob NIRE no.35.230.274.021, neste oto represenlodo por seu odminislrodor, Sr. Geroldo Rondon
do Rocho Azevedo, brosileiro, cosodo, publicitório, portodor do cédulo de identidode RG no

8.340.193. ínscrito no CPF/MF sob o no 060.173.638-04, residente e domiciliodo no Ruo

Presidente Prudente, ó2, lo ondor, Jordim poulisÌo, cEp 0140g-030, SÕo poulo/ sp; e,

SMARTUX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., com sede no Cidode de Sõo Poulo, Estodo

de Söo Poulo, no Avenido Brigodeko Forio Limo, no 674, solo 4, Pinheiros, CEp 05426-200,

devidomenle inscrito no CNPJ/MF sob no. 69.070.050/000]-41, com seu Controlo Sociol

regislrodo no Junlo Comerciol do Estodo de SÕo Poulo ("JUCESp") sob N|RE no. 35211249385,

neste olo represenlodo por seus odminislrodores, Sr. Silvio E¡d, brosileiro, cosodo.
odminislrodor de empreso, portodor do cédulo de identidode RG/RNE n" 4.583.943 SSp/Sp,

inscrilo no CPF/MF sob o no 574725.808-72, resídente e domiciliodo no Ruo Senodor Césor
Locerdo Vergueiro, no l5l - Apto. ó1, Sumorezinho, CEP 05435-0ó0, SÕo Poulo/Sp, e Sr. Corlos

Morcelo Gomes de corvolho, brosileiro, cosodo, empresório, portodor do cédulq
identidode RG no 54.39t .922-5XXP/Sp, inscrilo no CpF/MF sob o no 049.242.704-30, residen

domiciliodo no Ruo Professor Artur Romos, n" 496 - Apto. I Il, Jordim Poulistono, CEp 0l
010. Söo Poulo/SP.

Únicos sócios representondo o totolidode do copitolsocioldo Execulion Comunicoçõo LTDA.,

sociedode empresÓrio limilodo com sede no Cidode de Söo Poulo, Eslodo de SÕo poulo, nq

no CPF/MF sob
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26.835.69010001-92 ("Sociedode"), com seus otos const¡lutivos devidomente registrodos no

Junlo Comerciol do Eslodo de SÕo Poulo ("JUCESP") sob NIRE 35.23,l .346.840, resolvem, de
comum ocordo, olteror o Controto Sociol do Sociedode conforme segue:

r- DA ATTERAçÃO DO OBJETO SOC|AT

t. Os sócios resolvem, poro odequoçõo òs exigêncios dos órgÕos regulomenlodores, olteror

o objeto sociol do Socíedqde, medionte exclusöo dqs otivídodes de potrocínio e

promoçõo de feiros, congressos, exposiçöes e festos, bem como o potrocínio e promoçöo

de ortes cênicos, espetóculos e olividodes complementores.

2. Ante os deliberoções precedentes, restom excluídos os olíneos '¡h'r e ¡'i" do Clóusulo 2"

do Controto Sociol do Socíedode, que possoró o vigoror com o seguinte novo redoçÕo:

"Arligo 20 - A Socíedode lem como objêto sociol:

o) A prestoçÕo de serviços de comunicoçõo visuol e design;

b) A presloçÕo de serviços de propogondo e publicidode por conto próprio ou de
terceiros;

c) A promoçÕo de vendos;

d) A crioçÕo e produçöo de moleriolde ponto de vendos;

e) O esludo, plonejomento, conceiluoçõo, concepçöo, crioçõo, execuçõo interno e

supervisöo do execuçõo exlerno, inlermedioçöo e distribuiçÕo de publicidode o
veiculos e demois meios de divulgoçöo, tois como evenlos, exposiçöes e

f) o desenvolvimento de molerioldigitol (sifes, bonners, peços online e outros); e,

g) A porlicipoçÕo em oulros sociedodes, empresórios ou nÕo, como sóciq ou oci
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3. Dionte de lodos os deliberoções ocimo, os sócios rotificom todos os clóusulos do Conlroto
Sociol que nÕo forom expressomente ollerodos por meio desto I o AlleroçÕo do Controto
Sociol, os quois permoneceröo em pleno vigor e efeito. Poro moior focilidode e clorezq,
os sócios resolvem consolidor o Conlrolo Sociol, o quol possoro vigoror com o seguinte
redoçöo:

CONTRATO SOCIAT DA

EXECUTTON qOMU N |CAçÃO rTDA.

cNPJ/MF No 2ó.835.ó90 /OOOI -92

N|RE 35.231 .346.840

GRAH PARTICIPACÕES ITDA., sociedode empresório limitodo, com sede no Cidode de SÕo

Poulo, Eslodo de sÕo Poulo, no Avenido sÕo poulo Antigo, no g0l, 3" ondor, opto 3, porte B,

Reol Porque, cEP 05ó84-011, devidomenTe inscrito no cNpJ/MF sob no. 26.s44.719/ooo1-g7,

com seu Conlroto Sociol regislrodo no Junto Comerciql do Estodo de SÕo poulo ("JUCESp")

sob NIRE n". 35.230.274.02 ì , neste oto representodo por seu odministrodor, Sr. Geroldo Rondon

do Rocho Azevedo. brosileiro, cosodo, publicitório, portodor do cédulo de identidode RG no

8.340.193, inscrilo no CPF/MF sob o n" 060.773.638-04, residente e domiciliodo no Ruo

Presidente Prudente, ó2, lo ondor, Jordim poulisto, cEp 0l40g-030, sÕo poulo/ Sp;

SMARTUX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES ITDA., com sede no Cídode de SÕo Pouto, Eslodo

de SÕo Poulo, no Avenido Brigodeiro Forio Limo, n" 674, solo 4, Pinheíros, CEp 05426-200,

devidomente inscrito no CNPJ/MF sob no. ó9.070.050/0001-41, com seu Controlo Sociol

registrodo no Junlo Comerciol do Estodo de Söo Poulo ("JUCESp") sob NIRE no. 352112493g5,

neste oto represenlodo por seus odministrodores, Sr. Silvio E¡d, brosileiro, cosodo,
odministrodor de empreso, portodor do cédulo de identidode RG/RNE no 4.583.943 SSp/Sp,

inscrito no CPF/MF sob o no 574725308-72, resídente e domiciliodo no Ruo Senodor Césor
Locerdo Vergueiro, no l5l - Apto. ó1, Sumorezinho, CEP 05435-0ó0, SÕo poulo/Sp, e Sr. Corlos

Morcelo Gomes de Corvolho, brosileiro, cosodo, empresório, portodor do cédulo de

704-30,
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'3 ' :3 .'
domicilíodo no Ruo Professor nrtur riååråi,'no 496- Apto. I I t, Jordim poutistono, CEp 01454-
010, SÕo Poulo/SP; e,

DENOMTNAçÃO, OS¡rrO, SEDE, FORO E DURAçÃO

Arligo lo - A sociedode empresório limitodo giroró sob o denominoçöo sociol de Execulion
Comunicoçdo LTDA. ("Sociedode"), sendo regido por este controlo sociol, pelos disposiçöes
legois oplicóveis òs sociedodes limitodos e, supletivomenfe, pelo Lei n" 6.404, de l5 de
dezembro de 1976, conforme olterodo ("Lei dos sociedodes por Açöes',).

Arligo 20 - A Sociedode lem como objeto sociol:

o) A prestoçöo de serviços de comunicoçÕo visuol e design;

b) A presloçÕo de serviços de propogondo e publicidode por conlo próprio ou de
lerceiros

c) A promoçõo de vendos;

d) A crioçöo e produçõo de moteriol de ponto de vendos;

e) o esfudo, plonejomento, conceituoçöo, concepçÕo. crioçÕo, execuçÕo inlerno e
supervisÕo do execuçÕo exferno, inlermedioçÕo e dislribuiçöo de publicidode oos

veículos e demois meios de divulgoçõo, tois como eventos, exposiçöes e congêneres;

f) o desenvolvimenlo de moleriol digiïol (sites, bonners, peços online e oulros); e,

g) A porticipoçöo em ouiros sociedodes, empresórios ou nöo, como sócio ou ocionisto.

Artigo 30 - A Sociedode fem o suo sede e odministroçÕo no Cidode de SÕo poulo, Estodo de
sÕo Poulo, no Ruo compo verde, no ó1, Bo ondor, Jordim Europo, cEp ol45ó-010.
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Porógrofo Único - Por deliberoçõo do Diretorio, o Sociedqde poderó obrir ogêncios, escrilórios,

fíliois e monter representonles em quolquer porte do território brosileiro ou do exterior.

Arllgo 4o - O prozo de duroçõo do Sociedode é indeterminqdo.

CAPITAT SOCIAL

Artigo 50 - O copitol sociol do Sociedode, lotolmente subscrito e integrolizodo, é de R$

50.000,00 (cinquento milreois), dividido em 50.000 (cinquento mil) quotos, com volor nominol

de R$ 1.00 (um reol) codo umo, dislribuíQos enlre os sócíos conforme descrito o seguir:

R$ 24.s00,0024.500Srnorlux Investimentos e Porticipoçôes lfdo

R$ 2s.s00,002s.500Groh PorticipoçÕes Lfdo.

Volor ern ReoísQuofosSócÍo

Porógrofo lo - A Conforme disposto no ortigo 1.052, do Lei 10.40ó de l0 de joneiro de 2002

("Códiqo Civil"), o responsobilidode de codo sócio seró restrilo oo volor de suos quotos,

respondendo todos, solidoriomente, pelo integrolizoçõo do copilol sociol.

Porógrofo 20 - As quolos sociois sÕo indivisíveis em reloçÕo ò Sociedode, e codo umo leró

direito o um volo nos deliberoções sociois, que sÕo sempre tomodos pelo voïo fovoróvel dos

sócios representondo o moiorio do copilol sociol, excelo nos hipélesesde quórum quolificodo

previslos neste conlrolo sociol.

Porógrofo 30 A tronsferêncio de quotos entre sócios do Sociedode ou poro quoisquer terceiros

deveró respeitor os reslriçöes e procedimentos estobelecidos em.Acordos de Quotísîos

evenluolmenle registrodos no sede do Sociedode. Os sócios nöo deveröo oprovor quolquer

olleroçöo oo quodro societório que sejo reolizodo em violoçõo o lois restriçöes e

procedimentos.

Arligo 6o - A Sociedode, por deliberoçÕo do Assembleio Gerol e consequente olteroçõo do

Estoluto Sociol, poderó emifir debenlures.
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Artigo 70 - Os sócios, ressolvodos os exceções previstos em lei, terõo o direito de receber como

dístribuiçöo obrigotório de lucro, em codo exercício. 25% do lucro líquido. observodos os

disposiçöes pertinentes.

ASSEMBLE!A GERAL

Arligo 8o - A Assembleio Gerql reunir-se-ó, ordinoriomente, nos quotro primeiros meses opós o

término do exercício sociol e, exlroordinoriomenle, sempre que os interesses sociois o exigirem.

Porógrofo Únlce - A Assembleio seró instolodo e presidido pelo Direlor Presidente, que

convidoró um dos presenles poro secretorió-lo.

Arligo 90 - Ressolvodos evenluois motérios que, em virlude de lei, ocordo ossinodo pelos sócios

ou esse Estolulo, exijom quórum mois elevodo ou diverso, todos os deliberoçöes socîois seröo

lomodos por sócios represenlontes do moiorio do copilol sociol do Sociedode.

ADM¡NTSTRAçÃO

Arligo l0 - A Sociedode seró qdminislrodo por umo Direlorio

Artigo l1 - A Diretorio seró composlo por, no mínimo 02 (dois) e, no móximo, 03 (três) Direlores,

sendo 0l (um) Diretor Presidente, cujo corgo seró denominodo "CEO", 0l (um) Direlor de

OperoçÕes, cujo corgo seró denominodo "COO", e 0l (um) Diretor Finonceiro, cujo corgo

seró denominodo "CFO".

Porógrofo Único - Os Direlores deveröo ser residenles no Poís, sócios ou nÕo, eleitos pelo

Assembleio Gerol, com prozo de mondoto de 03 (três) onos, que se estenderó oté o

invesliduro dos novos eleitos, sendo permilido o reeleiçöo.

Artigo 12- A Dîretorio reunir-se-ó periodicomente, medionte convocoçÕo do Direlor

Presidente, Ìomondo os deliberoçöes por moiorio de votos e, hovendo desempole

coberó oo CEO.
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Porógrofo lo - Em coso de ousêncio ou imped¡menlo lemporório de quolquer outro membro
do Diretorio, o CEO o substituiró, cumulondo os corgos.

Potógrofo 20 - Em coso de vocôncio de quolquer corgo do Diretorio, o substituiçöo seró feito,

dependendo do coso, nq formo do Porógrofo lo deste ortigo. olé o indicoçÕo do substituto

pelo Assembleio Gerol, o quolcompletoró o mondolo do subsfiluído.

Artigo l3 - Observodo o previslo no Porógrofo lo oboixo, o Sociedode seró representodo dos
seguinles formos:

i) medionte ossinoturo isolodo dos Diretores Finonceiro "CFO" ou Presidente ',CEO", poro
prótico de olos que envolvom quonlio de qté R$ 150.000,00 (cento e cinquento mil reois);

ii) medionte ossinoturo isolodo do Diretor presidente ou de quolquer (01) um dos
Diretores Operocionol "COO" e Finonceiro "CFO", em conjunlo com o Diretor presidenle

"CEO", poro q prólico de otos que envolvom quontio superior o R$ 150.000,00 (cento e
cinquento mil reois); e

iii) Por procurodor, devidomente nomeodo nos termos desse Estotuto Sociol

Porógrofo lo - A Sociedode poderó ser represenlodo de formo isolodo pelo CEO. COO ou
pelo CFO, exclusivomente poro o representoçÕo do Sociedode em Juízo e foro dele, otivo ou
possivomenle, peronle lerceiros, quoisquer reportiçÕes públicos, outoridodes federois,

estoduois ou municipois, bem como outorquios sociedodes de economío misto e entídodes
poroestotois, desde que tois otos nÕo imporlem em responsobilidode ou obrigoçÕo finonceiro
poro o Socíedqde ou nõo desonerem terceiros de responsobilidodes poro com elo.

Porógrofo 20 - A sociedode poderó tombém ser representodo por um único procurodor, cujo
nomeoçõo seró reolizodo no formo dos limitoçÕes de poderes previstos no coput desse ortigo
13.

Porógrofo 3o - Todos os procuroções outorgodos em nome do Sociedode deverÕo mencionor
expressomenle os poderes conferidos o e m períododeverÕo conler u

lul
de vzçlidode limitodo,
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exceto os procuroçÕes com fins judiciois ou poro dor ondomento em processos peronte

ouforidodes do odministroçõo público, que nöo precisorÕo conter prozo de volídode
limitodo.

Arligo 14 - Os membros do Direlorio e seus subsTilutos serÕo investidos em seus corgos
medionte ossinoluro de termos de posse lovrodos nos livros de Regislro de Aios dos Reuniöes

do Diretorio.

Artigo l5 - o exercício do corgo do Direlor independe do prestoçÕo de couçõo.

CONSEI.HO FISCAL

Artigo 1ó - Observodos os disposições do lei, o Sociedode feró um Conselho Fiscol composto
de três membros tifulores e três membros suplentes, sócios ou nÕo, residentes no poís, sendo
permitido o reeleiçöo.

Porógrofo lo - O Conselho Fiscol nÕo leró funcionomento permonente, somente sendo
instolodo o pedido de sócios representonles de, no mínimo, 75% do copitol sociol do
Sociedode.

Porógrofo 2o - A Assembleio que eleger os membros do Conselho Fiscol fixoró suq

remuneroçÕo.

EXERCíC|O SOCTAL E BArANçO

Artigo l7 - O exercício sociol encerro-se em 3l de dezembro de codo ono, doto em que seró

levontodo o bolonço poro opuroçÕo dos resultodos do período.

Artigo t8 - Do lucro líquido do exercício serÕo deduzidos:

(o) umo porcelo de 57" fcinco por cento) destinodo ò conslituiçÕo do reservo legol.

observodo o limile eslobelecido em lei; e,
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(b) umo porcelo destinodo Ò dislribuíçÕo obrigotório de lucro o que os sóc¡os têm
direito, conforme Artigo 7'deste Estotuto.

Porógrofo Único - O soldo do lucro lÍquido fícoró ò disposiçöo do Assembleio Gerol que,

observodos os dísposições legois, deliberoró sobre o suq destinoçÕo medionte oprovoçÕo de
sócios que representem. no mínimo, 75% do copitol sociol do sociedode.

Artigo 19 - A Sociedode poderó levontor bolonços semestrois ou, oindo, corespondentes o
períodos menores, podendo o Diretorio decloror dividendos inlermediórios, ò conto de lucro
opurodo nos bolonços mencionodos nesle ortigo, observodos os dispogíções legois.

LraurDAçÃo

Artigo 20 - A Sociedode enlrqró em liquidoçÕo nos cosos previslos em lei, compelindo ò
Assembleio Gerol delerminor o modo de efetuó-lo, bem como nomeor o liquidonle.

Artigo 2l - A Sociedode nöo se dissolveró pelo retirodo. folecimento, interdîçöo,
incopocidode, qusêncio e/ou insolvêncio de quoisquer dos sócios {"Sócio Relironte").
conlinuondo com os remonescentes.

Porógrofo 1o - Em coso de retirodo de quoisquer dos sócios, os quotos do Sócio Relironle serõo
líquidodos, promovendo-se o opuroçÕo e o pogomento dos hoveres, no formo do porógrofo

4o oboixo.

Porógrofo 2o - Em coso de seporoçöo, Îérmino de uniöo estóvel, folecimenlo, insolvêncio,

recuperoçöo judiciol ou exlrojudiciol e folêncio de quoisquer dos sócios, seu respectivo(c)
cônjuge, componheiro(o), herdeiro e/ou sucessor, e credor nöo ingressoró no Sociedode,
liquidondo-se o porlicipoçÕo do Sócios Relironte que evenluolmente coibo oo respeclivo{o)

cÔnjuge, componheiro(o), herdeiro e/ou sucessor ou credor, promovendo-se o opuroçÕo e o
pogomento dos hoveres no formo do Porógrofo 4o oboixo.

Porógrofo 30 - Em coso de insolvêncio, concurso de credores ou penhoro de quotos de sócio,

o credor nÕo poderó ingressor nq Sociedode, solvo se previo oprovodo pelo
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unonimídode dos sócios remonescenles. Nõo sendo perm¡tido seu ingresso no Sociedode, o

credor teró seu crédito sotisfeito medionTe liquidoçöo dos quolos onerodos, promovendo-se

o opuroçõo e o pogomento dos hoveres no formo do porógrofo 4" oboixo.

Porógrofo 40 - O volor de porlicipoçÕo do Sócio Relironte, seró delerminodo com bose no
volor de mercodo de suo corespondenfe porticipoçõo sociol ("foir morkel volue"), medionte
um loudo eloborodo por 0l (umo) empreso ovolíodoro independente, indicodo, por escrito,

porsócios representontes de 75%do copilolsocioldq Sociedode, excluído o porlicipoçöo do
Sócio Relironle, no prozo de oté 05 (cinco) dios corrídos ("Prozo de lndicoçöo"), conlodo do
doto que der couso o opuroçõo de hoveres ("Doto do Evenlo"). A empreso ovoliodorq
entregoró ò Socíedode e oos sócios o relolório sobre o volor de porlicipoçõo por elo opurodo
no prozo de olé ó0 (sessento) dios corridos, conlodos do Dolo do Evento ("AvolioçÕo"). Os

cuslos do AvolioçÕo serÕo orcodos pelo Sociedode. O volor dos hoveres seró pogo em oté
24 (vinie e quolro) porcelos mensoís, consecutivos, oluolizodos monetoriomenie onuolmente,
ou ncl menor periodicidode previslo em lei, com bose no vorioçÕo do IGP-M/FGV, ou, no

ousêncio deste, com bose no IPC/FIPE, vencendo-se o 1o (primeiro) porcelo denlro do prozo

de olé 120 (cenlo e vinle) dios corridos conlodos do Doto do Evento ou ó0 (sessenlo) dios

conlodos do doto do opuroçõo do volor, o que vier primeiro; e os demois em iguol dolo dos

meses seguintes. No hipótese de extínçÕo de quolquer dos índices oqui definidos, seró

oplicodo, em seu lugor, o índice que vier o subsliluÊlo.

CESSÃO DE QUOTAS

Afügo 22 - Observodos eventuois regros evenluolmenle eslipulodos enire os sócios em

documenlo oporlodo, direto ou indirelomente, é ossegurodo oos sócios lilulores de quotos,

preferêncio poro oquisiçõo dos mesmos, nöo podendo lois quotos serem tronsferidos o

terceiros, se todos, olguns ou quolquer um dos demois litulores oplorem pelo suo oquisiçÕo

em iguoldode de condições.

DrsPosrçõEs cERAts

Clóusulo 23 - Os sócios nÕo poderöo consliluir ou fozer recoir sobre os quolos de suo

liluloridode quoisquer ônus, dívidos, direitos reois ou grovomes, em l, mos nõo limitodo
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o, penhor, usufruto, fideicomisso. olienoçöo fiduciório e penhoro ("Quotos Onerodos"),

excelo: (i) se oblído o prévio e expresso consentimento dos sócios representonles do moiorio

do copitolsociol;e (ií) desde que o instrumenlo de oneroçÕo, dívido, conslituiçÕo de díreitos

reois ou grovomes que vier o ser firmodo, eslobeleço, de mqneirq cloro e inequívoco, que,

no h¡pótese de inodimplêncío, seró reservodo o direito oos demois sócios, pelo prozo de 30

(trinto) dios, de odquirir, proporcionolmente os suos respeclivos porticipoçöes, os Quotos

Onerodos pelo seu volor opurodo nos condições fixodos pelos sócios em instrumento

oportodo.

Arligo 24 - É expressomgnte vedodo o uso do nome do Sociedode poro outorgo de fionço.

ovol ou quolquer oufro goronlio de fovor, excelo se oprovodo por sócios, no formo do Artigo

9o ocÌmo.

Arligo 25 - Os cosos omissos neste Conlroto Sociol serõo regulodos pelos disposições legois

oplicóveis òs sociedodes limitodos e, supletivomente, pelo Lei no ó.404, de l5 de dezembro de

1976, conforme ollerodo ("Lei dos Sociedodes por AçÕes").

Artigo 2ó - Pqro lodos os questões oriundos desle Estotuto Sociol, fico desde jó eleito o Foro

do Comorco de SÕo Poulo, Estodo de SÕo Poulo, com exclusöo de quolquer outro. por mois

privilegiodo que sejo.

SÕo Poulo.09 de dezembro de 2019

Sócios:
'z
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Póg¡no de AssÌnoiuros do tnstrumentf, e]r¡i,tú,øåÅä"*jlåoþþonsoriao çõo do contratosociot do sociedode do
. ! : I 3 Eðegutíon Cgftwtticoção Lfdo oss,nodo em 09 de dezembro de 2019.
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EXECUTTON COMUNTCAçÃO S.A.

cNPJ/MF 2ó.83s.690/000"t -92

NIRE: 35.300.499.991

Alo de Assembléio Gerol Extioordinório de tronsformocÕo de sociedocle por.oçöes em
sociedode empresório limitodo reolizodo em

23 de novembro de 2018.

l' DATA. HORA E tOCAt: Aos vínle e lrês dios do mês de novembro do ono de 201g, òs
l0:00 horos, no sede socioldo EXECUTION coMuNtcAçÃo s.e. (,'Componhio"), locotizodo no
Ruo compo verde, no ó1, 8o ondor, Jordim Europo, cEp 0145ó-010, sÕo Foulo/Sp.

.:: i 2- Convococëio e Presenco: ConvocoçÕo díspensodo nos termos do ortigo 124, $ 4" doI i.i n" 6.404/76, em visto do presenço dos ocionistos represenlondo o tototioooe do copilol
sociol do SocÍedode, conforme lislo onexo e ossinqturo no livro de presençþ de ocionistos.

3. Meso: Presidenle: GERALDO RoNDoN DA RocHA AZEVEDo, brosileiro, cqsodo,
publicitório, porlodordo cédulo de identidode RG no g.340.193, inscrito no cpFlMF sob o no

060'773.638-04, residenfe e domiciliodo no Avenido Sõo poulo Antigo, no g0l,3o ondor, Söo
Poulo/SP; e Secretório: SlIMARA CoNTRIC|ANl, brosileíro, cqsodo, coniodoro, portodoro do
cédulo de identidode RG n" 41.200.155-x, inscrito(c) no CPF/MF sob o n 346.503.798-t3,
residente e domiciliodo no Avenido Presidenfe JoÕo Goulorl, no 03, prédio Geórgio,
oportomento 35, Ososco/Sp.

4' Ordem do Dio: Deliberor o respeito dos seguínles motérios: (i) Tronsformoçöo do tipo
societório do Componhio de sociedode por oções poro sociedode empresório limitodo; (ii)
o olleroçõo do denominoçÕo sociol do Componhio; (iii) em sendo oprovodo o deliberoçÕo
do ifem "i" supro, oprovor o conversöo dos oçÕes ordinórios. nominolivos e sem volor nominol
em quolos represenlolivcs do copitol sociol do Sociedode; (iv) inclusÕo do otividode de
polrocínio no objeto sociol do Sociedode; (v) nomeoçÕo dos odmínistrodores do Sociedode;
e, por fim (vi) oprovoçõo do redoçÕo do conirolo Sociol do sociedode. \ -cu, \
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5. Deliberocões: Após o exome dos molérios constontes do ordem do dio, os ocionistos

deliberorom e oprovorom, sem quoisquer ressolvos ou reslrições, o lovroluro do presenle oto

sob o formo de sumório, conforme foculto o orligo 130, $lo, do Lei dos Sociedodes por

AçÕes, e deliberorom o quonlo segue:

5.1. Aprovor o proposto de tronsformoçÕo do lipo jurídico do Componhio que

possoró o ser umo sociedode empresório limitodo, de ocordo com os disposições dos

ortigos 220 o222 do Lei 6.40611976. A Sociedode permonece litulor de todos os seus

direitos e obrigoçÕes, sem soluçÕo de conlinuidode;

5.2. Em visto do tronsformoçÕo do tipo societório do Sociedcide, oprovor o

olteroçöo do suo denominoçöo sociol, que possoró de "Execulion Comunicoçõo S.4."

poro "Execulion Comunicoçõo [IDA." ("Sociedode");

5.3. Em decorrêncio do tronsformoçÕo do lipo jurídico oprovodo no item "5.1"

supro. odmitir o conversÕo dos 20.000 (vinle mil) oçÕes ordinórios, nominolivos, no volor

nominol correspondente ò R$ 2,50 (dois reois e cinquento centovos), lotolmenle

subscrilos e inlegrolizodos, poro que posse o copitol do Sociedode o ser dividido em

50.000 (cinquenÌo mil) quolos com volor nominol de R$1,00 (um reol) codo umo.

divididos enlre os sócios do seguinte formo: o) o sócio GRAH Porticipoções LTDA detém

20.000 (vinte mil) quolos no volor correspondente ò R$ 20.000,00 (vinte mil reois) e b)

SMARTUX lnveslimenlos e Porlicipoções LTDA. detém 30.000 (trinlo mil) quotos no volor

correspondenle ò R$ 30.000,00 (trinto milreois);

5.4. lncluir, no objeto sociol do Sociedode, os otividodes de i) polrocÍnio e

promoçÕo de feiros, congressos, exposições e feslos; e ii) polrocínio e promoçÕo de

ortes cênicos, espeÌóculos e olividodes complemenlores;

5.5. Nomeor o Sr. Geroldo Rondon do Rocho Azevedo, brosileiro, cosodo,

publicitório, portodor do cédulo de identidode RG no 8.340.193, inscriio no CPFlMF sob o

n" 060.773.638-04, residenTe e domiciliodo no Ruo Presidenie Prudenle, 62, l" ondor,

Jordim Poulislo, SÕo Poulo/ SP, CEP 01408-030, oo cordo de Diretor Presidente do

Sociedode e do Sro. Silmoro Conlricioni, brosileiro, cosodo, coniodoro, portodoro do
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cédulo de idenlidode RG no 41.200.155-X, inscrito no CPF/MF sob o no 346.503.79g-73,

residenle e domiciliodo no Avenido Presidente Goulort, 3. prédio Geórgio, opto 35, Jordim
Umuoromo. Ososco/SP, CEP 0ó03ó-048, oo corgo de Direîoro Finonceiro do Sociedode.
Os DireÌores declorom. neste oto. que nÕo estÕo impedídos de exercer o odminíslroçÕo
do sociedode, por lei especiol, ou em virtude de condenoçÕo críminol, ou por se

encontrorem sob os efeilos delo o peno que vede, oindo gue Iempororiomenle, o ocesso
o corgos públicos; ou por crime folimentor, de prevoricoçÕo, peito ou suborno,
concussÕo, peculolo, ou conlro o economio populor, contro o sislemo finonceiro
nocionol, contro normos de defeso do concorêncio, conîro os reloções de consumo, fé
público ou o propriedode;

5.ó. Tendo em visfo os delíberoções tomqdos ocimo, oprovor o Conlroto Sociol que
possorÓ o reger q Sociedode. o quol reflele todos os deliberoções lomodos ocimo e
enconlro-se onexo ò presente oto como seu Anexo l; e

5.7- Autorizor os odministrodores o lomorem lodos os medidos necessórios poro
efefivor e cumprir os deliberoções oro lomodos, inclusive, mos sem limitoçÕo, ossinor
lodos e quoisquer documentos e proceder o lodos os regislros e overboçÕes nos órgÕos
públicos e privodos que se foçom necessórios poro tol fim.

ó. Encerromenlo: Nodo moís hqvendo o lrolor, foi o presente oto lavrodo e depois lido,
oprovodo e ossinodo pelos membros do meso e pelos ocionistos presentes ò Assembleio.

7. ASS¡NOIUTOS: MCSO: GERALDO RONDON DA ROCHA AZEVEDo e Secreiório: SITMARA

CONTRICIANI. Acionislos: GRAH Porticipoções Ltdo e SMARTUX lnveslimentos e
Poriicipoções LTDA.

8. Cerlidõo: A presente ofo confere com o versöo originol lqvrodo em lívro próprío.
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ANEXO I

Alo de Assembleio Gerol Exlroordlnório de lronsformoçõo de soc¡edode por oções em
sociedode empresór¡q limitodo reollzqdo em

23 de novembro de 2018.

CONTRATO SOCIAT

GRAH PARTICIPAçöES LTDA., sociedode empresório limitodo, com sede no Cidode de Söo
Poulg, Estodo de sÕo Poulo, no Avenido sÕo poulo Antigo, no B0l, 3o ondor, opto 3, porte B,

Reol Porque, CEP 05ó84-011, devidomenle inscrito no CNpJ/MF sob no. 26.544.719/000t-82,
com seu Controto Sociol regislrodo no Junto Comerciol do Estodo de SÕo poulo ("JUCESp")

sob NIRE n".35-230.274.02 1, nesle oto representodo porseu odministrodorGeroldo Rondon dq
Rocho Azevedo. brosileiro, cosodo, publicitório, portodor do cédulo de identidode RG no

8;340.193, inscrito no CpF/MF sob o n" 060.773.63g_04, residente e domiciliqdo no Ruo
Presidente Prudenle, ó2, l'ondor, Jordim poulisto, sÕo poulo/ sp, cEp 0140g-030.

SMARTUX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., com sede no Cidode de SÕo poulo, EsÌodo
de Söo Poulo, no Avenido Brigodeiro Forio Limo, n" 674, solo 4, pinheiros. CEp 05426-200,
devidomente inscríto no CNpJ/MF sob no. 69.OTO.0SO/O0OÌ_41, com seu Conlroto Sociol
regislrodo no Junto comerciol do Estodo de SÕo Poulo ("JUCESp") sob NIRE no. 352112493g5,
nesle oto representodo por seus odminisirodores: Sitvio Eid, brosileiro, cosodo, odminislrodor
de empreso, portodor do cédulo de idenlidode RG/RNE: 4.SB3.g43SSp Sp, inscrito no CpF/MF
sob o no 574.725.808-72, residente e domiciliodo no Ruo Senodor Césor Locerdo Vergueiro, n.
l5l - Aportomento ól - Sumorezinho - CEP: 05435-0ó0 - SÕo Poulo - Sp e Corlos Morcelo
Gomes de Corvolho. brosileiro, cosodo, empresório, porlodor do Cédulo de ldenlidode RG no

54391922-5 SSP/SP, inscrito no CpF/MFsob n" 048.242.tO4-30, residente e domicitiodo no Ruo
Professor Arlur Romos, no 496, opto I I l, Boirro Jordim Poulistono, Cidode de SÕo poulo, CEp
0l 454-0r 0.
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Únicos sócíos represenÍondo o tololidode do copitol sociol do Execution Comunicoçõo LTDA.,

sociedode empresÓrio limÍtodo com sede no Cidode de Sõo Poulo. Eslodo de Sõo poulo, no
Ruo Compo Verde, n" ó.|, Bo ondor, Jordim Europo, CEP 0145ó-010, inscritq no CpF/MF sob no

26.835.690/0001-92, resolvem, oprovor o Conlroto Socioldo Sociedode conforme segue:

DENOMTNAçÃO, OS¡rrO, SEDE, FORO E DURAçÃO

Arllgo lo - A sociedode empresório limitodo giroró sob o denominoçÕo sociol de Execulion
Comunicoçõo LTDA. ('sociedode"), sendo regido por este controto iociol, pelos disposiçöes
legois oplicóveis òs sociedqdes limitodos e, suplelivomenle, pelo Lei n" 6.404, O'e lS Oe
dezembro de 1976, conforme ollerodo ("Leidos sociedodes porAçÕes").

Arligo 2o - A Sociedode te'm como objeto sociol:

o) A prestoçÕo de serviços de comunicoçöo visuol e design;

b) A presloçÕo de serviços de propogondo e publicidode por conlo próprio ou de
terceiros;

c) A promoçÕo de vendos;

d) A crioçÕo e produçöo de moleriol de ponlo de vendos;

e) o esludo, plonejomenfo, conceiluoçöo, concepçöo, crioçÕo, execuçÕo inlerno e
supervisÕo do execuçöo exlerno, intermedioçÕo e distribuiçOo de publicidode oos
veículos e demois meios de divulgoçõo, tois como eventos, exposiçÕes e congêneres;

f) O desenvolvimento de moleriol digilol (sites, bonners, peços online e oulros);

g) A porlicipoçÕo em oulros sociedodes, empresórios ou nÕo, como sócio ou ocionislo;

h) Polrocínio e promoçöo de feiros, congressos. exposiçÕes e festos; e

i) PolrocÍnio e promoçõo de orles cênicos, espetóculos e olividodes complementores

Arligo 3o - A Sociedqde lem o suo sede e odminislroçÕo no Cidode de Söo poulo, Estodo
Söo Poulo, no Ruo compo Verde, no ó1, Bo ondor, Jordim Europo, cEp 0145ó-010.

Porógrofo Único - Por deliberoçÕo do Direlorio, o Sociedode poderó obrir ogêncios, escritórios
filiois e monler representontes em quolquer porte do lerilório brosileiro ou do exlerior.

Arligo 40 - O prozo de duroçõo do Sociedode é indelerminodo.
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l!1so s" - O copitol sociol dq Sociedode, fotqlmente subscrito e integrolizodo, é de Rg
50.000,00 (cinquento milreois), dividido em 50.000 (cinquento mit) quotos,iom volor nominol
de R$ 1,00 (um reol) codo umo, distribuídos entre os sócios confoime descriÌo o seguir:

CAPITAL SOCIAT

R$ 20.000.0020.000Smartux lnvestimentos e

Ltda

R$ 30.000,0030.000Grah Participações Ltda.

Volor em ReoisQuolosSócio

749

E[4

Porógrofo lo - A Conforme disposto no orfigo 1.052, do Lei 10.40ó de t0 de joneiro de 2OO2("eódioo Civil"), o responsobilidode de codo sócio seró reslrito oo volor d. sros quotos,
respondendo lodos, solidoriomente, pelo integrolizoçöo do copitol sociol.

P-orógtofo 20 - As quotos sociois söo indivisíveís em reloçöo ò Sociedode, e codo umo leró
direito o um volo nos deliberoções sociois, que sõo semþre tomodos pelo volo fovoróvel dos
sócios representondo o moioriq do copitol sociol. excelo nos hipóteses de quórum quolificodo
previstos nesle conlrolo sociol.

Porógrofo 3o A tronsferêncio de quotos entre sócios do Sociedode ou poro quoisquer terceiros
deveró respeitor os reslriçÕes e procedimenlos eslobelecidos em Acordos de Quotistos
eventuolmenle registrodos no sede do Sociedode. os sócios nõo deverõo oprovor quotquer
olleroçÕo oo quodro societório que sejo reolizodo em violoçÕo o lois reslrições eprocedimenlos.

Arligo óo - A Sociedode. por deliberoçÕo do Assembleio Gerol e consequenle olteroçÕo do
Esiotuto Sociol, poderó emilir debenlures.

Arligo 70 - Os sócios, ressolvodos os exceçÕes previslos em lei, teröo o direito de receber como
distribuiçöo obrigotório de lucro, em codo exercício, 25% do lucro líquido, observodos os
disposições pertinentes.

ASSEMBIEIA GERAL

Arligo 80 - A Assembleio Gerol reunir-se-ó, ordinoriomente, nos quolro primeiros meses opós o
lérmino do exercício sociol e, extroordinoriomenle, sempre que os inlerässes sociois o exigirem.

Porógrofo Único - A Assembleío seró instolodo e presidido pelo Direlor presidenle, que
convidoró um dos presenles poro secrelorió-lo.

Arllgo 90 - Ressolvodqs eventuois moférios que. em virlude de lei, ocordo ossinodo pelos sócios
ou esse Estotulo, ex'rjom Quórum mois elevodo ou diverso, todos os deliberoçÕes sociois serÕo
lomodos por sócios representontes do moiorio do copitol sociol do Sociedode.
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ADMINTSTRAçÃO

Arligo t0 - A Sociedode seró odminislrodo por umo Díretorio.

Arligo I I ' A Diretorio seró composto por, no mínimo 02 (dois) e, no móximo,03 (três) Diretores,
sendo 0l (um) Diretor Presidente, cujo corgo seró denominodo "CEO", 0l (um) biretor de
Operoções, cujo corgo seró denomÍnodo "COo", e 0l (um) Direlor Finonceiro,'cujo corgo
seró denomínodo "CFO".

Porógrofo Único - Os Diretores deverõo ser residentes no Poís, sócíos ou nöo, eleitos pelo
Assembleio Gerol, com prozo de mondoto de 03 (três) onos, gue se eslenderó oté o
investiduro dos novos eleilos, sendo permitido o reeleiçÕo.'

Artigo 12- A Direlorio reunir-se-ó periodicomente, medionle convocoçõo do Direior
Presidente, tomondo os deliberoçÕes por moiorio de volos e, hovendo empoie, o desempote
coberó oo CEO.

Porógrofo lo - Em coso de ousêncío ou impedimento temporório de quolquer outro membro
do Diretorio, o CEO o substituiró, cumulondo os corgos.

Porógrofo 20 - Em coso de vocôncío de quolquer corgo do Diretorio, o substituiçÕo seró feilo,
dependendo do coso, no formo do Porógrofo I 

o deste ortigo, oté o indicoçAó oo substitulo
pelo Assembleio Gerol, o quolcompleloró o mondolo do substituído.

Artigo l3 ' Observodo o previslo no Porógrofo I 
o oboixo, o Sociedode seró representodo dos

seguinles formos:

i) medionie ossinoluro isolodo dos Diretores Finonceiro "CFO" ou presidenle ,,CEO", poro
prólico de otos que envolvom quontio de oté R$ 150.000,00 (cenlo e cinquenlo mil reois);

ii) medionte ossinoluro isolodo do Direlor Presidente ou de quolquer (01) um dos
Direlores Operocionol "COO" e Finonceiro "CFO", em conjunto com o Direlor presidenle
"CEO", poro o prótico de olos que envolvom guontio superior o R$ 150.000,00 (cento e
cinquento milreois);e

iii) Por procurodor, devidomente nomeodo nos lermos desse Estoluto Sociol.

Porógrofo lo - A Sociedode poderó ser represenlodo de formo isolodo pelo CEO, COO ou
pelo CFO, exclusivomenle poro o representoçõo do Sociedode em JuLo e foro dele, otivq oupossivomente, peronte terceiros, quoisquer reportições públicos, outoridodes federois.
esloduois ou municípois, bem como outorquios sociedodes de economio misto e enlidodes
poroestofois, desde que lois otos nõo importem em responsobilidode ou ob¡goçöo finonceiro
poro o Sociedode ou nÕo desonerem lerceiros de responsobilidodes poro cóm elo.

Porógrofo 2o - A Sociedode poderó tombém ser representodo por um único procurodor, cujo
nomeoçÕo seró reolizodo no formo dos limitoçÕes de poderes previstos no coput desse orligo
t3.
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Porógrofo 30 - Todos os procuroçÕes oulorgodos em nome do Sociedode deverõo mencionor
expressqmente os poderes conferidos o e deveröo conler um período de volídode limifodo,
excelo os procuroções com fins judiciois ou poro dor ondomenlo em processos peronte
ouloridqdes do odminislroçÕo público, que nÕo precisoröo conter prozo de volidode
limitodo.

Artigo 14 - Os membros do Direlorio e seus substitutos serõo inveslidos em seus corgos
medionle ossinoluro de termos de posse lovrodos nos livros de Regislro de Atos dos ReuníÕes
do Direlorio.

Artigo l5 - o exercício do corgo do Direlor independe do prestoçöo de couçöo.

coNsErHo flscAt

Artigo ló - Observodos os disposições do lei, o Sociedode teró um Conselho Fiscolcomposlo
de frês membros titulores e lrês membros suplentes, sócios ou nõo, residentes no poís, senOo
permilido o reeleiçÕo.

Porógrofo lo - O Conselho Fiscol nõo leró funcionomento permonente, somenle sendo
inslolodo o pedido de sócios representonles de, no mínimo, 75% do copilol sociol do
Sociedode.

Porógrofo 20 - A Assembleio que eleger os membros do Conselho Fiscol fixoró suo
remuneroçöo.

EXERCíCIO SOCTAL E BATANçO

Arligo 17 - O exercício sociol encerro-se em 3l de dezembro de codo ono, doto em que seró
levonlodo o bolonço poro opuroçÕo dos resullodos do período.

Artigo l8 - Do lucro liquido do exercício serÕo deduzidos:

(o) umo porcelo de 5% (cinco por cento) destinodo ò constituiçöo do reservo legol,
observodo o limile estobelecido em lei; e,

(b) umo porcelo destínodo ò distribuiçÕo obrigotório de lucro o que os sócios iêm
direilo, conforme Arligo /" desle Eslofuto.

Porógrofo Único - O soldo do lucro lí,quido ficoró ò disposiçöo do Assembleio Gerol que,
observodos os disposições legois, deliberoró sobre o suo destinoçÕo medionle oprovoçÕo de
sócios que represeniem, no mÍnimo, 7s% do copilol sociol do soðiedode.

Artigo l9 - A Sociedode poderó levonlor bolonços semestrois ou, oindo, corespondentes o
per'todos menores. podendo o Diretorio decloror dívidendos inlermediórios, ò conto de lucro
opurodo nos bolonços mencionodos neste ortigo, observodos os disposiçöes legois.
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Artigo 20 - A Sociedode entroró em liquidoçÕo nos cosos previstos em lei, competindo ò
Assembleiq Gerol determinor o modo de efetuó-lo, bem como nomeor o liquidonle.

Arligo 2l - A Sociedode nÕo se dissolveró pelo relirodo, folecimento, interdiçÕo,
incopocidode, ousêncio e/ou insolvêncio de quo¡squer dos sócios ("Sócio RelironÍe,'),
continuondo com os remonescentes.

Porógrofo 1o - Em coso de ret¡rodo de quoisquer dos sócios, os quolos do Sócio Relironte serÕo
liquidodos, promovendo-se o opuroçõo e o pogomenlo dos hoveres, no formo do porógrofo
4o oboíxo.

Porógrofo 2o - Em coso de seporoçÕo, lérmino de uniöo eslóvel, folecimento, insolvêncio,
recuperoçÕo judiciol ou exfrojudiciol e folêncio de quoisquer dos sócios, seu respectivo(o)
conjuge, componheiro(o), herdeíro elou sucessor, e credor nÕo ingressoró no Sbciedode,
liquidondo-se o porlicipoçöo do Sócios Retironte que evonluolmente-coÍbo oo respectivo(o)
cônjuge, componheiro(o), herdeiro e/ou sucessor ou credor, promovendo-se o opuroçöo e opogomento dos hoveres no formo do porógrofo 4o oboixo.

Porógrofo 30 - Em coso de insolvêncio, concurso de credores ou penhoro de quolos de sócio,o credor nÕo poderó ingressor no Sociedode, solvo se previomente oprovodo pelo
unonimidode dos sócios remonescentes. Nõo sendo permitido seu ingresso no Sociedode, o
credor teró seu crédito sotisfeilo medionte liquidoçÕo dos quotos onerodos, promovendo-se
o opuroçÕo e o pogomento dos hoveres no formo do porógrofo 40 oboixo.

Porógrofo 4o - O volor de porticipoçöo do Sócio Retironte, seró determinqdo com bose no
vqlor de mercodo de suo correspondenle porlicipoçÕo sociol ("foir morkel volue"), medionte
um loudo eloborodo por 01 (umo) empreso ovoliodoro independenle, indicodo,'por escrito,
por sócios representontes de 75% do copilol sociol do Sociedode, excluído o porlicipoçÕo do
Sócio Retironle, no prozo de oté 05 (cinco) dios coridos ("Prozo de lndicoçÕo"¡, contoOo Oo
dolo que der couso o opuroçöo de hoveres {"Doto do Evenlo"). A empreio ovoliodoro
entregorÓ Ò Sociedode e oos sócios o relolório sobre o volor de porticipoçÕó por elo opurodo
no prozo de oté ó0 (sessenlo) dios corridos, confodos do Dolo do Evenio (';AvolioçÕo',). Os
cuslos do Avolioçöo serõo orcodos pelo Sociedode. O volor dos hoveres seró pogå em oté
24 (vinle e quotro) porcelos mensois, conseculívos. otuolizodos moneloriomenÌe onuolmenle,
ou no menor periodicidode previslo em lei, com bose no vorioçÕo do IGp-M/FGV, ou, no
ousêncio deste, com bose no IPC/FIPE, vencendo-se o ìo (primeiro) porcelo denlro do prozo
de oté ì 20 (cenlo e vinte) dios corridos contodos do Doto do Evenlo ou ó0 (sessentoj Oics
contodos do doto do opuroçõo do volor, o que vier prímeiro; e os demois em iguol dotã oos
meses seguinles. No hipótese de exfinçÕo de quolquer dos índíces oqui dãfinidos, seró
oplicodo, em seu lugor, o índice que vier o subslituÊlo.

Arligo 22 - Observodos eventuois

CESSÃO DE QUOTAS

regros eventuolmente estipulodos entre os sócios em
documenlo oportodo, direto ou indireTomenle, é ossegurodo oos sócios îilulores de quotos,
preferêncio poro oquisiçÕo dos mesmos, nÕo podendo tois quotos serem lronsferidos o
terceiros, se lodos, olguns ou quolquer um dos demois lilulores optorem pelo suo oquisiçÕo

\
em iguoldode de condições.
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DtsPoslçöEs cERAIS

clóusulo 23 - os sócios nöo poderÕo constituir ou fozer recoir sobre os quotos de suotiluloridode quoisquer ônus, dívidqs, direilos reois ou grovomes, em especiol, mos nõo limitodoo, penhor, usufrulo, fideicomísso, olienoçÕo fiduciórío e penhoro (,,euotos Onerodos,,).exceto: (i) se obtido o prévio e expresso consenlimenlo dos sócios represenlontes do moioriodo copitolsociol; e (ii) desde que o ínstrumento de oneroçÕo, dívido, constituiçåàãã àir.ito,reois.ou grovomes que vier o ser firmodo, estobeteço, de moneirã áãã ã iÃ.'qìr-iuããJ, qru,no hipólese de inodimplênciq, seró reservodo o direito oos demois sócios, pelo prããoe so(trinto) dios, de odquirir, proporcionolmente os suos ,erpectiuàs porficipoçöes, os euolosonerodos pelo seu volor opurodo nqs condiçÕes fixooos pàtos sócios em instrumentooportodo.

Atligo 24 - É expressomente vedqdo o uso do nome do sociedode poro outolgo de fionço,ovolou quolquer oulro gorontio äe fovor, exceto se oprovodo pài s¿cios, no foimo do Artígo
9o ocimo.

Artigo 25 - Os cosos omissos neste Controlo Sociol serÕo regulodos pelos disposiçöes legoisoplicóveis òs sociedodes limitodos e, suplelivomente, pelo Le1 n" 6.4o4,de l5 de dezembro de1976, conforme olterodo {"Lei dos Sociedodes por AçÕes").

Arllgo 26 ' Poro todos os questões oriundos desfe Estotuto sociol, fico desde jó eleito o Forodo Comorco de SÕo Poulo, Estodo de Söo Poulo, com exclusÕo de quolguei oulro, por moísprivilegiodo que sejo.

os Adminislrodores ocimo nomeqdos declorom, sob os penos do lei, que nÕo estöo
impedidos de exercer o odminislroçöo do sociedode, por lei especiol, em virlude decondenoçÕo criminol. por se encontror sob os efeitos d. puno que veoe, oindo que
lempororiomenle, o ocesso o corgos públicos ou, oindo, por crime forimenror, deprevoricoçõo, peito ou suborno, concussÕo, peculoto, contro o economio populor, osislemo Finonceiro Nocionol, os normos de defeso do concorrêncio, os reloçöes de
consumo, o fé público ou o propriedode.
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