
JCDecaux

/
/

TO
C

/

Salvador,20 dejunho de 2022.



DocuSign Envelope ID: 4ED59205-2BIC-45cF-gF98-8396E8BA25B6

JCDecaux

PROCURACAo

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, JCDECAux SALVADon MoBTLiAKio URBANO LADA..

sociedade com sede na Avenida Tancredo Never, n9 2227, Edf. Salvador Prime Torre Mista, bala 603, parte, Caminho

das Arvores, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o n ' 04.045.129/0001-77

com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia ("JyfEB") sob NIRE 29.2.0453848-8
j"OUTORGANTE"), neste ato representada por seus Diretores Sr. Arnaud Daniel Andre Bert, cidad3o frances. casado.

executivo, portador da C6dula de Identidade de Estrangeiro Permanente nQ V774586T CGpl/DIREX/DPF, inscrito no CPF
sob o n9 235.161.558-17; e Sra. Ana C61ia Biondi Rodriguez, brasileira, casada, economista, portadora da C6dula de
Identidade RG n9 11.347.033-2 SSP/SP, inscrita no CPF sob o ng 089.579.578-71, ambos residentes e domiciliados na

cidade e Estado de S3o Paulo, com escrit6rio profissional na Avenida Doutora Ruth Cardoso, ng 7815, Torre I do Edificio

WTorre Nag6es Unidas, conjuntos 801A e 802A, CEP 05.425-905, neste ato nomeia e constitui seus bastantes
procuradores os Srs.: (i) JOSE EDUARDO VANNUCCI, brasileiro, casado, executivo, portador da C6dula de Identidade RG
n' 29.363.436-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n ' 291.409.098-67; (ii) WANDERLEI FLORENCIO DA SILVA MARQUES
LEITE, brasileiro, casado, coordenador de contratos, portador da C6dula de Identidade RG ng 23.931.947-3, inscrito no

CPF sob o nP 178.277.338-08; e (iii) CLARISSA IRACET DE FREITAS LIMA, brasileira, separada, advogada, portadora da
C6dula de Identidade RG ng 29438957-X SSP/SP, inscrita no CPF sob ng 247.138.258-40, todos residentes e domiciliados
na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, com escrit6rio profissional na Avenida Doutora Ruth Cardoso. ng 7815.

Torre I do Edificio WTorre Nag6es Unidas, conjuntos 801A e 802A, na cidade de Sio Paulo, Estado de S3o Paulo. CEP
05.425-905 ("OUTORGADOS"), para isoladamente e independentemente da ordem de nomeag3o, representar a
OUTORGANTE perante a Prefeitura do Municipio de Salvador, sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano --

SEDUR, Comiss3o Especial Miata de Licitagao - CEML e demais Secretarias e Autarquias, no imbito da CONCORRfNCIA

SEDUR n9 002/2022, referente ao Processo ng 19.121/2020 - SEDUR, langada por interm6dio da SEDUR por meta da

CEML cujo objeto consiste na concessio o de servigo de utilidade publica, com uso de bem pOblico, com outorga
onerosa, pelo puzo de 20 (vinte) ands, dos Mobili6rios Urbanos descritos no Anexo I -- Projeto B6sico do Edital de
Licitagio ng 003/2022 - SEDUR, outorgando amplos poderes para, em qualquer fase do certame, apresentar as

propostas da OUTORGANTE, previamente assinadas pecos representantes legais da OUTORGANTE, assinar e apresentar

questionamentos, atas, declarag6es, pedidos de esclarecimento, reclamag6es, impugnag6es ou recursos.
credenciamento e suas renovag6es, compromissar-se, receber citag6es, solicitar c6pias, obter vista a autos. solicitar
c6pia de documentos, dar ci6ncia mediante rubrica is propostas dos concorrentes do certame podendo praticar todos
os demais atos necessirios para o perfeito cumprimento que ora Ihes 6 outorgado

A presente procuragao vigorar6 por 12(doze) meses, sendo vedado o substabelecimento

Os OUTORGADOS dever5o atuar em observ8ncia com as condig6es e limited previstos
OUTORGANTE.
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JCDECAUX SALVADOR MOBILIAR10 URBANO LTDA.
Ana C61ia Biondi Rodriguez Arnaud Daniel Andre Bert

Diretora Gerd Diretor Financeiro
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DocuSign
Certificado de Conclusio
Identificagao de envelope: 4ED592052BIC45CF9F988396E8BA25B6

Assunto: ASSINATURA DIGITAL I Licitagao MUB-SSA - Procuragao Credenciamento JUR-080-2022

Envelopefonte:

Documentar p6ginas: I Assinaturas: 2

Certificar p6ginas: 6 Rubrica: I

Assinatura guiada: Ativado

Seko com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuse hor6rio:(UTC-03:00) Brasilia

Status: Concluido

JCDSSA

Remetente do envelope
DanitKelner

Av. das NaQ6es Unidas, 7815

sdo paulo,sao paulo/sp 05425-070

danit.kelner@jcdecaux.com

EnderegolP:186.223.154.15

Rastreamento de registros
Status: Original

17/06/2022 09:39:48
Portador: Danit Keener

danit.kelner@jcdecaux.com
Local: DocuSign

Eventos do signatario
Danit Keener

danit.kelner@jcdecaux.com
Advogada
JCDecaux

Navel de seguranga: E-mail, Autenticagao da conta
(Nenhuma). Certificado Digita
Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registry Eletr6nico:
N5o disponivel atrav6s da DocuSign

Assinatura Registry de horae data
Enviado: 17/06/2022 09:42:41
Visualizado: 1 7/06/2022 09:44:49
Assinado: 1 7/06/2022 09:45:26

Adogao de assinatura: Estilo pr6-selecionado

Assinado peso link enviado para

danit.kelner@jcdecaux.com

Usando enderego IP: 165.225.214.133

Ana C61ia Biondi Rodriguez

ana-celia.biondi@jcdecaux.com
DG JCDecaux Brasil

JCDecaux

Navel de seguranga: E-mail, Autenticagao da conta
(Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:
Typo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

\Termos de Assinatura e Registry Eletr6nico:
Aceito: 1 7/06/2022 12:45:13
ID: c2c66d4d-9858-42dd-8e27-a593c0488abe

#«« Ca. n'«,Z PJ.q«o
Enviado: 17/06/2022 09:45:28

Visualizado: 17/06/2022 12:45:13

Assinado: 1 7/06/2022 1 2:45:43

Adogao de assinatura: Estilo pr6-selecionado

Assinado peso link enviado para

ana-celia.biondi@jcdecaux.com

Usando enderego IP: 147.161.129.85

Arnaud Daniel Andre Bert

arnaud.bert@jcdecaux.com
DAF JCDecaux do Brasil

JCDecaux do Brasil

Navel de seguranga: E-mail, Autenticagao da conta
(Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:
Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registry Eletr6nico:
Nio disponivel atrav6s da DocuSign

#4«..«d D..«d J4«/d gw
Enviado: 17/06/2022 12:45:44

Visualizado: 17/06/2022 12:59:16

Assinado: 17/06/2022 12:59:38

Adogao de assinatura: Estilo pr6-selecionado

Assinado pelo link enviado para

arnaud.bert€@jcdecaux.com

Usando endereQO IP: 165.225.214.131

Eventos do signatario presencial Assinatura Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor Status Registry de hora e data



Events de entrega do agente Status

Eventos de entrega intermediirios Status

Eventos de entrega certificados Status

Eventos de c6pia Status

Eventos com testemunhas Assinatura

Eventos do tabeliio Assinatura

Eventos de resume do envelope Status

Envelope enviado Com hash/criptografado

Entrega certificada Seguranga verificada

Assinatura concluida Seguranga verificada

Concluido Seguranga verificada

Eventos de pagamento Status

Termos de Assinatura e Registry Eletr6nico

Registry de hora e data

Registry de hora e data

Registry de hora e data

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Registry de horde data

Carimbo de data/hora
17/06/2022 09:42:41
17/06/2022 12:59:16
17/06/2022 12:59:38
17/06/2022 12:59:39

Carimbo de data/hora



Termos de Assinatura e Registro Eletr6nico criado em: 26/08/2020 1 5:42:38

Panes concordam em: Ana Cilia Biondi Rodriguez

CONSENTIMENTO PARA ]iECEBIMENTO ELETRONICO DE REGISTROS
ELETRONICOS E nivuLGAGOES DE ASSINATURA

Registro Eletr6nicos e Divulgagao de Assinatura

Periodicamente, a JCDecaux do Brasil Ltda. podera estar legalmente obrigada a fomecer a voc&
determinados avisos ou divulgag6es por escrito. Est5o descritos abaixo os termos e condig6cs
para 6omeccr-the tail avisos e divulgag6es eletronicamente atrav6s do sistema de assinatura
eletr6nica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as
informag6es abaixo, e se voc6 puder acessar essas infonlaag6es eletronicamente de forma
satisfat6ria e concordar com estes termos e condig6es, por favor, confirms scu aceite clicando
sabre o bobo "Eu concordo" na parte inferior deste documento.

Obtengio de c6pias impressas

A qualquer memento, vocC podera solicitar de n6s uma c6pia imprcssa de qualqucr registry
fomccido ou disponibilizado eletronicamente por n6s a voc6. Voc& podera baixar e imprimir os
documentos que Ihe enviamos por meio do sistcma DocuSign durante e imediatamente ap6s a
sess5o de assinatura, e se voc6 optar por friar unaa conta de usugrio DocuSign, voc6 podera
acess6-1os por um periodo de tempo limitado (geralmente 30 dias) ap6s a data do primeiro envio
a voc&. Ap6s esse periodo, se desejar que enviemos c6pias impressas de quaisquer disses
documentos do nosso cscrit6rio para voc6, cobraremos de voc6 uma taxa de R$ 0.00 por pfgina.
Voc6 pods solicitar a entrega de tais c6pias impressas por n6s seguindo o procedimento descrito
abaixo

Revogagao de seu consentimento

Se voc& decidir receber de n6s avisos e divulgag6es cletronicamente, voc6 poderf, a qualquer
momento, mudar de ideia e nos in6ormar, posteriormcnte, que voc6 dcseja receber avisos e
divulgag6es apenas em fonnato impresso. A fomla pda qual voc6 dove nos informar da sua
decis5o de recebcr futuros avisos e divulgag6es em formats impresso c revogar seu
consentimcnto para receber avisos e divulgag6es cstf descrita abaixo.

Consequ6ncias da revogagao de consentimento

Se vocQ optar por receber os avisos e divulgag6cs requeridos apenas em formato impresso, isto
retardarf a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transag6es que te
envolvam e a entrega de servigos a vice, pris precisaremos, primeiro, enviar os avisos e
divulgag6es requeridos em formats impresso, e ent5o csperar at6 recebennos de volta a
confinnagao de que voc6 recebcu tais avisos e divulgag6es impresses. Para indicar a n6s que
voc6 mudou de ideia, voc6 deverf revogar o scu consentimento atrav6s do preenchimento do
foi'mulfrio "Revogagao de Consentimento" da DocuSign na pagina de assinatura de um
DocuSign, ao inv6s de assinf-lo. lsto indicarA que voc6 revogou scu consentimento para
avisos e divulgag6es eletronicamente e voc6 n5o podcra mais usar o sistema DocuSign
receber de n6s, eletronicamente, as notificag6es e consentimentos
eletronicamcnte documentos enviados por n6s.
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Todos os avisos e divulgag6es servo enviados a voc6 eletronicamente

A mcnos que voc6 nos in6omae o contrgrio, de acordo com os procedimentos aqui descritos,
fomcceremos eletronicamente a voc6, atrav6s da sua conta de usufrio da DocuSign, todos os
avisos, divulgag6es, autorizag6es, conHirmag6es e outros documentos necessfrios que devam ser
fomecidos ou disponibilizados a voc6 durante o nosso rclacionamento Para mitigar o risco de
vocC inadvcrtidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgagao, n6s preferimos fomeccr
todos os avisos e divulgag6es polo mesmo m6todo e para o inesmo enderego que voc6 nos
fomeceu. Assim, voc6 poderf receber sodas as divulgag6es e avisos eletronicamente ou em
formato impresso, atrav6s do correio. Se voc& n5o concorda coin este processo, informs-nos
conforms descrito abaixo. Por favor, vqa tamb6m o parggrafo imediatamentc arima, que
descreve as consequ6ncias da sua escolha de n5o receber dc n6s os avisos c divulgag6es
cletronicamente.

r')
Coma contatar a JCDecaux do Brasil Ltda

Voc6 pode nos contatar para infonnar sobre suas mudangas de homo podemos contatf-lo
eletronicamcnte, solicitar c6pias impressas dc deternunadas informag6es e revogar seu
consentimento pr6vio para receber avisos e divulgag6es em formato eletr6nico.

Para informar seu novo enderego de e-mana JCDecaux do Brasil Ltda

Para nos informar sobre uma mudanQa cm seu enderego de c-mail, para o qual n6s devemos

cnviar eletronicamente avisos e divulgag6es, voc6 deverg nos enviar uma mensagcm por e-mail e
informar, no corps da mcnsagem: seu enderego de e-mail anterior, seu novo enderego dc e-mail.
N6s nio solicitamos quaisquer outras informag6cs para mudar seu enderego dc e-mail.

Adicionalmente, voc6 deverf notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o scu novo
cnderego de e-mail sda refletido em sua conta DocuSign, scguindo o processo para mudanga de
e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitor c6pias impressas a JCDecaux do Brasil Ltda

Para solicitar a entrega de c6pias impressas de avisos e divulgag6es previamente fomecidos por
n6s eletronicamente, voc6 deverf enviar uma mensagem de c-mail e in6on-nar, no compo da
mcnsagem: scu enderego de e-mail, nome complete, enderego postal no Brasil e n6mero de
telefone. N6s cobraremos de voc6 o valor rc6erente ds c6pias nests momcnto, se for o faso.

Para revogar o seu consentimento perante a JCDecaux do Brasil Ltda

Para nos informar que n5o deseja mais receber futures avisos e divulgag6es cm formats
eletr6nico,vocC podera:

(i) recusar-se a assinar um documents da sua sess5o DocuSign, e na pa!
item indicando a sua intengao de revogar seu consentimento; ou

segui



(ii) enviar uma mensagem dc e-mail e informar, no compo da mensagem, scu enderego de e-mail,
noms completo, cnderego postal no Brasil c n6mero de telefone. N6s nio precisamos de
quaisquer outras informag6es dc voc6 para revogar seu consentimento. Como consequ6ncia da
revogagao de seu consentimcnto para documentos online, as transag6es levario um tempo maior
para serum proccssadas.

Hardware e software necessfrios++

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vistas; Mac OS®

(ii) Navegadores: Vers6cs Hinais do Intemet Explorers 6.0 ou superior (Windows apenas)
Mozilla Firefox 2.0 ou super'ior(Windows e Mac); SafarjTM 3.0 ou superior(Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobats ou soRwarc similar pods ser exigido para visualizar e imprimir
arquivos cm PDF

(iv) Resolugao de Tela: Minimo 800 x 600

(v) Ajustes de Seguranga habilitados: Permitir cookies por sess5o

#'k Estes requisitos minimos est5o sujeitos a alterag6es. No faso de alteragao, sera solicitado que
voc6 aceitc novamente a divulgagao. Vers6es expcrimcntais (por ex.: beta) dc sistcmas
opcracionais e navegadores n5o s5o suportadas.

ConHirmagao de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais
eletronicamente:

Para conHirmar que voc6 pods acessar essa informagao eletronicamente, a qual serf similar a
outros avisos c divulgag6cs eletr6nicos quc cnviaremos futuramentc a voc6, por favor, verifique
se foi possivel ler asta divulgagao eletr6nica c que tamb6m foipossivel imprimir ou salvar
cletronicamcnte asta pagina para futura rcfer6ncia e acesso; ou que 6oi possivel enviar a presents
divulgag5o e conscntimcnto, via e-mail, para um enderego atrav6s do qual sqa possivel que voc6
o imprima ou salve para futura rcfer6ncia e acesso. A16m disco, casa concorde em receber avisos
e divulgag6es exclusivamente em formato cletr6nico nos tempos e condig6es descritos arima, por
favor, informe-nos clicando sobre o botEio "Eu concordo" abaixo.

Ao selecionar o campo "Eu concorde", eu conflnllo que

(i) Eu posso acessar e ler este documcnto eletr6nico, denominado CONSENTIMENTO PARA
RECEBIMENTO ELETRONICO DE REGISTRO ELETRONICO E DrVULGAGAO DE
ASSINATURA;e

(ii) Eu posse imprimir ou salvar ou enviar por e-mail etta divulgagao para onde posse
para futura refer&ncia e accsso; c (iii) At6 ou a ments que eu notifique a JCDecaux
Ltda. conforms descrito arima, eu consinto em receber exclusivamentc em fomaato
todos os avisos, divulgag6es, autorizag6es, aceites e outros documeny6s qill\devam/er



fomccidos ou disponibilizados para mim por JCDecaux do Brasil Ltda. durante o curso do mcu
relacionamento cdna voc6.

®



DocuSign Envelope ID: 858907E5-1231-436D-9C54-A8DCCD02F760

PUBLICRONO

PROCURACAO

belo presente instruments particular e na melhor forma de direito, PuBucKONo- ExcLusivAS PUBUCITARIAS LADA., sociedade
com sede na Rua Hungria, n.e 664, 29 andar, sala 1, na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, CEP Of.455-000,

inscrlta no CNPJ sob o n ' 44.894.046/0001-77, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de S3o

Paulo ("JyfESe") sob NIRE 35.2.0075161-1 ("OUTORGANTE"), neste ato representada por seus Administradores Srs.

Nelson BiondiFilho, brasileiro, casado, publicit6rio, portador da C6dula de Identidade RG n9 2.809.686 SSP/SP, inscrito
no CPF sob o ng 045.368.278-20, residente e domiciliado na cidade de S3o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Av. 9 de Julho,

5.713, 9Q andar, Jardim Paulista, CEP 01.407-200; e Luiz Arnaldo Casali, brasileiro, casado, radiodifusor, portador da
C6dula de Identidade RG nQ 3.309.932-7 SSP-SP, inscrito no CPF sob o ng 030.668.518-34, residente e domiciliado no

municfpio de Carapicufba, Estado de S5o Paulo, na Rua Ariston Negrao, 565, Bairro de Palos Verdes, CEP 06.345-200,
neste ato nomeia e constitui seus bastantes procuradores os Srs.: (i) JOSE EDUARDO VANNUCCI, brasileiro, casado,

executive, portador da C6dula de Identidade RG n ' 29.363.436-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n ' 291.409.098-67;(ii)
WANDERLEI FLORENCIO DA SILVA MARQUES LEITE, brasileiro, casado, coordenador de contratos, portador da C6dula

de Identidade RG nQ 23.931.947-3, inscrito no CPF sob o n9 178.277.338-08; e (iii) CLARISSA IRACET DE FREITAS LIMA,
brasileira, separada, advogada, portadora da C6dula de Identidade RG n9 29438957-X SSP/SP, inscrita no CPF sob n9

247.138.258-40, todos residentes e domiciliados na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, com escrit6rio

profissional na Avenida Doutora Ruth Cardoso, n9 7815, Torre I do Ediffcio WTorre Nag6es Unidas, conjuntos 801A e
802A, na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, CEP 05.425-905 ("OUTORGADOS"), para isoladamente e

independentemente da ordem de nomeag3o, representar a OUTORGANTE perante a Prefeitura do Municipio de

Salvador, sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbane SEDUR, Comiss3o Especial Mista de Licitagao -- CEML
e demais Secretarias e Autarquias, no imbito da CONCORRfNCIA SEDUR ng 002/2022, referente ao Processo ng

19.121/2020 -- SEDUR, langada por interm6dio da SEDUR por meio da CEMb cujo objeto consiste na concess5o o de
servigo de utilidade publica, com uso db bem pablico, com outorga onerosa, pelo puzo de 20 (vinte) ands, dds

Mobili6rios Urbanos descritos no Anexo 1 - Projeto B6sico do Edital de Licitagao nQ 003/2022 - SEDUR, outorgando
amplos poderes para, em qualquer fase do certame, apresentar as propostas da OUTORGANTE, previamente assinadas

pelos representantes legais da OUTORGANTE, assinar e apresentar questionamentos, atas, declarag6es, pedidos de
esclarecimento, reclamag6es, impugnag6es ou recursos, credenciamento e suas renovag6es, compromissar-se, receber

citag6es, solicitar c6pias, obter vista a autos, solicitar c6pia de documentos, dar ci6ncia mediante rubrica is propostas
dos concorrentes do certame podendo praticar todos os demais atom necess6rios para o perfeito cumprimento que ora
Ihes 6 outorgado.

A presente procuragao vigorar6 por 12(doze) meses, sendo vedado o substabelecimento

Os OUTORGADOS dever3o atuar em
OUTORGANTE

observ6ncia com as condig6es e limited previstos no Contrato Social da
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PUBLICRONO - EXCLUSIVAS PUBLICtTARIAS LTDA.

Nelson BiondiFilho Luiz Arnaldo Casali
Ad ministrador Ad ministrador
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(Nenhuma), Certificado Digital
Detalhes do provedor de assinatura:

Typo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Assinatura Registro de horae data
Enviado: 17/06/2022 09:51:49

Visualizado: 17/06/2022 10:31:13

Assinado: 1 7/06/2022 1 1 :03:17

Adogao de assinatura: Estilo pr6-selecionado

Assinado pelo link enviado para

carlos@acecmidia.com.for

Usando enderego IP: 191.209.21.172

Termos de Assinatura e Registry Eletr6nico:
Aceito: 1 7/06/2022 1 0:31 :13
ID: cb8677a4-a68a-423c-b553-fOd Idc4dacec

Nelson Biondi Filho

fany@biondi.com.for

Navel de seguranga: E-mail, Autenticagao da conta
(Nenhuma), Certificado Digital
Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

M,sou., &ou.J rich
Enviado:17/06/2022 09:51:50

Visualizado: 1 7/06/2022 12:40:24

Assinado: 17/06/2022 12:40:58

Adogao de assinatura: Estilo pr6-selecionado

Assinado palo link enviado para fany(@biondi.com.for

Usando enderego IP: 191.13.90.113

Termos de Assinatura e Registro Eletr6nico
/'''\ Nio disponivel atrav6s da DocuSign

Eventos do signatario presencial Assinatura Registry de hora e data

Eventos de entrega do editor Status Registry de hora e data

Events de entrega do agente Status

Status

Registry dehorae data

Eventos de entrega intermediirios Registry de hora e data

Eventos de entrega certificados Status Registry de hora e data

Eventos de c6pia Status Registry de horae data

Eventos com testemunhas Assinatura Registry de hora e data

Eventos dotabeliio Assinatura Registry de hora e data

arimbo dd data/hoEventos de resume do envelope Status



Eventos de resumo do envelope Status Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Entrega certificada
Assinatura concluida

Concluido

Com hash/criptografado

SeguranQa verificada

Seguranga verificada

Seguranga verificada

17/06/2022 09:51:50
17/06/2022 12:40:24
17/06/2022 12:40:58
17/06/2022 12:41:00

Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registry Eletr6nico



Termos de Assinatura e Registro Eletr6nico criado em: 26/08/2020 1 5:42:38

Panes concordam em: Luiz Arnaldo Casali

CONSENTi&IENTO PARA RECEBIMENTO ELETR6NIC0 DE REGISTROS
ELETR6NICOS E DIVULGA(0ES DE ASSINATURA

Registro Eletr6nicos e Divulgagio de Assinatura

Periodicamente, a JCDecaux do Brasil Ltda. podcra estar legalmentc obrigada a fomecer a voc6
determinados avisos ou divulgag6es por escrito. Est5o dcscritos abaixo os termos e condig6cs
para fomeccr-the tais avisos e divulgag6es cletronicamente atrav6s do sistema dc assinatura
eletr6nica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as
informag6es abaixo, e se vocQ puder acessar essas informag6es cletronicamente de forma
satisfat6ria e concordar com estes tempos e condig6es, por favor, conHirme seu aceitc clicando
sabre o bobo "Eu concorde" na parte inferior deste documents.

Obtengao de c6pias impressas

A qualquer momento, voc6 podera solicitar de n6s uma c6pia impressa de qualquer rcgistro
fomecido ou disponibilizado eletronicamentc por n6s a voc6. Voc6 podera baixar e imprimir os
documentos que Ihe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamentc ap6s a
sess5o de assinatura, e se voc6 optar por friar uma conta de usugrio DocuSign, voc6 podcrg
acessf-los por um periodo de tempo limitado (geralmentc 30 dias) ap6s a data do prilneiro envio
a voc6. Apes esse pcriodo, sc desejar que enviemos c6pias impressas de quaisquer desscs
documentos do nosso escrit6rio para voc6, cobraremos de voc6 uina taxa de R$ 0.00 por pagina.
Voc6 pode solicitar a entrega de tail c6pias impressas por n6s seguindo o procedimento dcscrito
abaixo

Revogagio de seu consentimento

Se voc6 decidir reccber de n6s avisos c divulgag6es eletronicamente, voc6 podera, a qualquer
momento, mudar de idcia e nos informar, postcriomlente, que voc6 deseja recebcr avisos c
divulgag6es apenas em formats impresso. A forma pda qual voc6 devs nos informar da sua
dccis5o de receber futures avisos e divulgag6es em formato impresso c revogar seu
consentimcnto para recebcr avisos c divulgag6es este descrita abaixo.

Consequ6ncias da revogagao de consentimento

Se voc& optar por receber os avisos e divulgag6es requeridos apenas em formats impresso, isto
retardarg a velocidade na qual conseguimos completar certos passes em transag6es que te
envolvam c a entrega de servigos a voc6, pois precisaremos, primeiro, cnviar os avisos e
divulgag6es requeridos em formato impresso, e entio esperar at6 recebermos de volta a
confirmagao de que vocG recebcu tail avisos e divulgag6es impresses. Para indicar a n6s que
voc6 mudou de ideia, voc6 deverf revogar o seu consentimento atrav6s do preenchimento do
fotmulfrio "Revogagao de Consentimento" da DocuSign na pfgina de assinatura de um envelope
DocuSign, ao inv6s de assinf-lo. lsto indicarf que voc6 revogou seu consentimento para receber
avisos e divulgag6es eletronicamente e voc6 n5o podera mais usar o sistema DocuSign para
reccber de n6s, eletronicamente, as notinicag6es e
eletronicamente documentos cnviados por n6s.

conscntimentos nec -nos ou para assinar



Todos os avisos e divulgag6es servo enviados a voc6 eletronicamente

A menos que voc& nos informs o contrfrio, dc acordo com os procedimentos aqui dcscritos,
fomcceremos eletronicamente a voc6, atrav6s da sua conta de usufrio da DocuSign, todos os
avisos, divulgag6cs, autorizag6cs, confirmag6es e outros documentos necessfrios que devam ser
fomecidos ou disponibilizados a voc& durante o nosso relacionamcnto Para mitigar o risco de
voc6 inadvertidamente deixar de recebcr qualquer aviso ou divulgag5o, n6s prcferimos fomecer
todos os avisos e divulgag6es polo mesmo m6todo e para o mesmo enderego que voc6 nos
fomcceu. Assim, voc6 podera receber todas as divulgag6es e avisos eletronicamcnte ou em
formato impresso, atrav6s do correio. Se voc6 n5o concorda com este processo, infomac-nos
conforme descrito abaixo. Por favor, vqa tamb6m o paragrafo imediatamente arima, que
descreve as consequ&ncias da sua escolha de nio receber de n6s os avisos e divulgag6es
clctronicamente.

Como contatar a JCDecaux do Brasil Ltda

Voc6 pode nos contatar para informar sobre suas mudangas dc coma podemos contatg-lo
eletronicamente, solicitar c6pias impressas de determinadas informag6es e revogar seu
consentimento pr6vio para receber avisos e divulgag6es em 6ormato eletr6nico.

Para informar seu novo enderego de e-mail a JCDecaux do Brasil Ltda

Para nos infomlar sobre uma mudanga em seu enderego de e-mail, para o qual n6s devemos
cnviar eletronicamente avisos c divulgag6es, voc& deverf nos enviar uma mensagem por e-mail e
infonnar, no corpo da mcnsagem: seu enderego de e-mail anterior, seu novo enderego de e-mail.
N6s n5o solicitamos quaisquer outras informag6es para mudar scu enderego de e-mail.

Adicionalmente, voc6 deverf notiHicar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo
enderego de e-mail sqa refletido cm sua conte DocuSign, seguindo o processo para mudanga de
e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar c6pias impresses a JCDecaux do Brasil Ltda

Para solicitar a entrega de c6pias impressas dc avisos e divulgag6es previamente fornecidos por
n6s eletronicamente, voc6 deveri enviar uma mensagem de e-mail e informar, no compo da
mensagcm: seu cnderego de e-mail, noms completo, cndcrego postal no Brasil c nQmcro de
tclefone. N6s cobraremos de voc& o valor reference ds c6pias nests momento, se 6or o casa.

Para revogar o seu consentimento perante a JCDecaux do Brasil Ltda

Para nos informar que n5o dcsda mais receber futuros avisos e divulgag6es em formats
eletr6nico,voc6 poderf:

(i) recusar-se a assinar um documcnto da sua sess5o DocuSign,..gna pagin;

item indicando a sua intengao de revogar seu consentimentgC"ou

into. assinalar o



(ii) enviar uma mensagem dc e-mail e informar, no corpo da mensagem, seu cnderego de e-mail,
noms completo, enderego postal no Brasil e n6nlero de telefone. N6s nio precisamos de
quaisquer outras informag6es de voc& para revogar seu consentimento. Como consequ&ncia da
revogagao de seu consentimento para documcntos online, as transag6es levar5o um tempo maior
para serum proccssadas.

llardware e software necessfrios++

(i) Sistemas Opcracionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vistas; Mac OS®

(ii) Navegadores: Vers6es finais do [ntemet Explorers 6.0 ou superior (Windows apcnas)
Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); SafarjTT '' 3 .0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou soRware similar pods scr exigido para visualizar e imprimir
arquivos em PDF

(iv) Resolugao de Tcla: Minima 800 x 600

(v) Ajustes de Seguranga habilitados: Permltir cookies por sess5o

#'k Estes requisites minimos estio sujeitos a alterag6es. No faso de alterag:io, serf solicitado que
voc6 aceite novamentc a divulgagao. Vers6es experimentais (por ex.: beta) de sistemas
operacionais e navcgadorcs nfo s5o suportadas.

Confirmagao de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais
eletronicamente:

Para confirmar que voc6 pods acessar elsa informagao eletronicanlente, a qual serf similar a
outros avisos e divulgag6es eletr6nicos que enviaremos futuramentc a voc6, por favor, verifique
se 6oi possivel ler esta divulgagao eletr6nica e quc tamb6m foipossivel imprimir ou salvar
eletronicamente asta pagina para futura refer6ncia e acesso; ou que foi possivel enviar a presents
divulgagiio e conscntimento, via e-mail, para um enderego atrav6s do qual sda possivel que voc6
o imprima ou salve para futura refer6ncia e acesso. A16m disso, casa concorde em receber avisos
e divulgag6cs exclusivamente em formato eletr6nico nos termos e condig6es descritos arima, por
favor, informe-nos clicando sobre o bobo "Eu concordo" abaixo.

Ao selecionar o campo "Eu concordo", eu con tlrnlo que

(i) Eu posse accssar c ler este documento eletr6nico, denomjnado CONSENTIMENTO PARA
RECEBIMENTO ELETRONICO DE REGISTRO ELETRONICO E DIVULGAGAO DE
ASSINATURA;e

(ii) Eu posse imprimir ou salvar ou enviar por e-mail asta divulgagao para onde posse
para futura refer6ncia e acesso; e (iii) At6 ou a mcnos quc cu notifique.
Ltda. conlon-ne descrito arima, eu consinto em rcceber
todos os avisos, divulgag6es, autorizag6es, aceites c

imprtmi
Decaux do Brasil
formato eletr6nico
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fomecidos ou disponibilizados para mim por JCDecaux do Brasil Ltda. durante o curso do meu
relacionamento com voc6.

k.



CIUARTA ALTERAgAO E CONSOUOAgAO DO CONTRATO SOCIAL. OA

JCDECAUX SALVADOR MOBILIARIO URBANO LTDA.

CNPJ/M F N ' 04.045.129/0001-77
NIRE 29.2.0453848.8
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Por este instruments particular e na melhor forma de direito, as panes
u'

H
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1. JCDEcaux oo BnAsit. LTOA., sociedade organizada e existente de acordo com as Leis do Brasil, com sede
na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, cede na Avenida Doutora Ruth Cardoso, ng 7815, Torre I do
Edifrcio \A/Torre Nag3es Unidas, conjuntos 801A e 802A, Pinheiros, CEP 05425-905, inscrita no CNPJ/MF sob
o n ' 02.688.435/0091-04, com deus atos constitutivos registrados na Junta Comercialdo Estado de S3o Paulo
sob NIRE 3S.2.1693165.6, neste ato representada por deus Diretores, Ana C61ia BiondiRodriguez, brasileira,
casada, economista, portadora da C6dula de Identidade RG ne 11.347.033-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob
ng 089.579.578 71, residente e domiciliada na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, e Arnaud Daniel
Andre Bert, cidad5o frances, casado, executivo, portador da C6dula de Identidade de Estrangeiro
Permanente RNE ng V774S86T CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o ng 235.161.558 17, residence e
domiciliado na cidade de S5o Paulo, Estado de S3o Paulo, ambos com escrit6rio profissionalna cidade de S3o
Paulo, Estado de S3o Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, n9 7815, Torre I do Edificio \A/Torre Nag6es
Unidas, conjuntos 801A e 802A, Pinheiros, CEP 05425-905.

0

!

$

2. CEMUSAOO BnAsil LTOA., sociedade organizada e existente de acordo com as Leis do Brasil, com sede
na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, na Rua Deocleciana, nQ 86, Luz, CEP O1106-030, inscrita no
CNPJ/MF sob nQ 03.168.412/0001-23, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercialdo Estado
de S3o Paulo sob NIRE 35.2.1932772-5, neste ato devidamente representada pda Sra. Ana C61ia Biondi
Rodriguez, e pelo Sr. Arnaud Daniel Andre Bert, acima qualificados.

Onicas s6cias da sociedade ernpres5ria lirnitada denorninada JCOECAUX SALVAooR MOBILE.Arlo UnnANO LTOA., corn
sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Tancredo Neves, n ' 2227, Edf. Salvador Prime Torre
Mista, sala 603, parte, Caminho das Arvores, CEP 41.820-021, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 04.045.129/0001-
77, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercf al do Estado da Bahia ("JUCEB"),
conforme Ata de Assembleia GeraIExtraordin6ria realizada em 11/07/2018, que deliberou a transformag3o
da Sociedade de An6nima em Limitada, protocolada na JUCEB sob ng 188564748 em 07/08/2018 e registrada
na JUCEB sob o ne 97781562 em sess3o de 08 de agosto de 2018, sendo atribufdo o NIRE 29.2.0453848.8
(doravante simplesmente denominada como "SQfledade") e 3a Alterag3o e Consolidagao do Contrato Social
realizada em 29/09/2021, registrada na JUCEB sob o ng 98129741 em sess5o de 09 de novembro de 2021,
resolvem de mOtuo e comum acordo alterar o Contrato Socialda Sociedade, nos termos a seguir:

1. Neste ato, a s6cia CEMUSA DO BRASIL LTDA., retira-se da Sociedade, cedendo e transferindo, coma de
fato cedido e transferido tem, em canter irrevog3vel e irretrat5vel, com todos os direitos e obrigag6es que as

Pigina I de ll

t

Junta Comercial do Estado da Bahia \
@

JUCEI

Certifico o Registry sob o n ' 981 38873 em 06/1 2/2021

07/12/2021

Name da empresa JCDECAUX SALVADOR MOBILIAR
Protocols 217376657 de 26/11/2021

Este documents pode ser verificado em http://regin.juce
RE 29204538488

Chancela 55465658230210
.ODOCUMENTO )ACAO.aspx

Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2021
por Tiana Regila M G de AraOjo - Secret6ria-Gerd



a
> D'

n tt5
z '.
IP "'--
t:J "--0 D
H F--

}--i n)

> 0

g.i

0 0
u'

t.o\
bu m

FU 0
-..] tl

€

m

g F.
P

H D '

<tD 0

\D 0

q D'

-...] Q.
F--l (DI LJ.

g€
0

W D'H D

0
:U ax}--{ g)

0
E
H

g

W
mesmas representam, a totalidade das 566 (quinhentas e sessenta e sein) quotas de sua titularidade do capital
social, com valor nominaltotalde R$ 566,00(quinhentos e sessenta e sets reais) a JCDECAUX DO BRASIL LTDA..
que as adquire, a titulo oneroso, conforme documento pr6prio separado.

2. Nesse sentido, resolve a dmca s6cia JCDECAUX DO BRASIL LTDA. alterar o tipo societ6rio da Sociedade,
de sociedade limitada okra sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n9 13.874 de 2019 e do C6digo Civil
Brasileiro, art. 1.052, $$ 1g e 2e, mantendo a mesma denominagao, cede, objeto social e todos os direitos e
obrigag:6es que comp6em o patrim6nio da Sociedade.

3. Em raz3o das alterag6es acima aprovadas, a Onica s6cia resolve aprovar a reforma e consolidaq:ao do
Contrato Social da Sociedade, o qual, ji reformulado e refletindo as deliberaq:6es acima, passa a vigour com a
seguinte redag3o:

'CONTRATOSOCIALDA

JCDECAUX SALVAOOR IVIOBILI.ARLO URBANO LTOA.

CNPJ/M F N ' 04.045.129/0001-77
NIRE 29.2.0453848.8

Pele presente instruments particular e na melhor forma de direito

JCDEcaux oo BRAsIl LTOA. sociedade an6nima organizada e existente de acordo com as Leis do Brasil, com

cede na cidade de S5o Paulo, Estado de S3o Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, ng 7815, Torre I do

Ediffcio \A/Torre Nag6es Unidas, conjuntos 801A e 802A, Pinheiros, CEP 05425 905, inscrita no CNPJ/MF sob

o ng 02.688.435/0001 04, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercialdo Estado de S3o Paulo

sob NIRE 35.2.]-693165.6, neste ato representada por deus diretores, Ana C61ia Biondi Rodriguez, brasileira,

casada, economista, portadora da C6dula de Identidade RG ng 11.347.033-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob

nQ 089.579.578-71, residente e domiciliada na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, e Arnaud Daniel

Andre Bert, cidad3o frances, casado, executivo, portador da C6dula de Identidade de Estrangeiro

Permanente RNE ng V774586T CGP]/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob ng 235.16]..558-17, residente e

domiciliado na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, amboy com escrit6rio profissionalna cidade de S3o

Paulo, Estado de S3o Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, ng 7815, Torre I do Edificio \A/Torre Nag6es

Unidas, conjuntos 801A e 802A, Pinheiros, CEP 05425 905,

r
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comp6e os termos e condig6es do Contrato Socialda sociedade empres3ria limitada unipessoaldenominada

JCDECAux SALVAOOK MoBILiAnlo URBANE LTOA., inscrita no CNPJ/MF sob ng 04.045.129/0001-77, com cede e

domicilio legal na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Tancredo Neves, n ' 2227, Edf. Salvador

Prime Torre Mista, sala 603, parte, Caminho das .Arvores, CEP 41.820-021, conforme abaixo

CAPiTULOI

Denominagao - Sede - Objeto - Puzo

Artigo le - A sociedade empres3ria limitada unipessoal tem a denorninaq:3o social de JCDECAux SALVAOOR

MoBiLiAnio URBANO L'roA. ("SeslsdadS"), que se rege por este Contrato Social, pda Lei ng l0.406 de 10 de

janeiro de 2002, conforme alterada ("C6digo Civil Brasileiro"), e supletivamente, nas omiss6es do Capftulo

IV do Subtftulo ll do Titulo ll do Livro ll do C6digo Civil Brasileiro, pda Lei ng 6.404 de 15 de dezembro de
1076, conforme alterada, e pdas demais disposig6es legais que Ihe forem aplic6veis

Artigo 2g - A Sociedade tem sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Tancredo Never, n

2227, Edf. Salvador Prime Torre Mista, saba 603, parte, Caminho das .Arvores, CEP 41.820-021

Parggrafo 6nico A Sociedade poderi, por deliberag5o das s(5cias representando %(tr6s quartos) do

capital social, abrir, transferir e extinguir escrit6rios, representag6es e filiais em quaisquer
localidades do Brasile do exterior.

g€
H
g D

g

Artigo 31 A Sociedade tem por objeto social

(i) o aluguel de espagos ffsicos para veiculagao de publicidade em espagos externos ou

equipamentos urbanos, como outdoors, busdoors, pain6is eletr6nicos, empena de pr6dios,

cartazes ou triedros em taxis, entre outros, bem como em espaq:os internos incluindo, sem

limitagao, pain6is de trend, 6nibus, metres e aeronaves;

a instala£3o, manutengao e limpeza de seus pr6prios equipamentos urbanos; e

o desenvolvimento de atividades de gest3o de infraestrutura de publicidade para terceiros,

sob contrato

(ii)
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Artigo 41 A Sociedade teri puzo de duragao indeterminado

CAPITULOll

Capital Social

Artigo 5g - O capitalsocialda Sociedade 6 de R$ 5.664.302,00(cinco milhaes, seiscentos e sessenta e quatro

mil, trezentos e doin reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em

5.664.302(cinco milh6es, seiscentas e sessenta e quatro mil, trezentas e duas) quotas, com valor nominalde

R$ 1,00(um real) cada uma, detidas pda Onica s6cia JCDECAUX DO BRASIL LTDA.

r') Parigrafo le - De acordo com o Artigo 1.052 do C6digo Civil Brasileiro, a responsabilidade de cada

s6cia 6 restrita ao valor total de suas quotas, sendo solid6ria com relag5o a integralizag3o total do

capita I social.

Parigrafo 29 Cada quota confere o direito a I(um) voto nas deliberag6es de s6cias.

CAPiTULOlll

Cess3o e Transfer6ncia de Q.uotas

Artigo 69 . As s6cias poder3o ceder e/ou transferir, totalou parcialmente, suas quotas no capital social, ou

seu direito de prefer6ncia na subscrigao de novas quotas, a s6cia ou terceiro estranho a Sociedade, desde

que n3o haja oposig5o de s6cias representando mats de 1/4 (um quarto) do capital social. As s6cias que
concordarem com a cess3o e/ou transfer6ncia dever3o assinar todos os documentos necess6rios a

comprova£3o da cess3o e/ou transfer6ncia das quotas, inclusive a alterag3o do presente Contrata Social

Parigrafo 6nico N5o obstante o disposto no caput dente Artigo, as quotas representativas do capital

social somente poderao ser cedidas e/ou transferidas a terceiros apes terem fido oferecidas is

outras s6cias, que ter3o o direito de prefer6ncia na aquisigao das referidas quotas, pele puzo de 30

jtrinta) dias contados do recebimento do aviso por escrito da s6cia disposta a ceder e/ou transferir

suas quotas. Decorrido este puzo sem o exercicio do direito de prefer6ncia acima, a s6cia disposta a
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ceder e/ou transferir suas quotas poder6 faze-1o a terceiros, desde que nos mesmos termos e nas

mesmas condig6es oferecidas is outras s6cias.

CAPiTULOIV

Administrag5o

Artigo 79 -- A Sociedade seri administrada por uma Diretoria composta por at6 2(doin) membros, sends(i)

um(a) Diretor(a) Gerd(a); e tii) um(a) Diretor(a) Financeiro(a); s6cios(as) ou n3o, residentes no Brasil,

designados(as) pdas s6cias representando ao menos % (tr6s quartos) do capital social da Sociedade no

Contrato Social ou 2/3 (dais tergos) do capital social da Sociedade se em ato apartado, se as quotas

representativas do capital social estiverem totalmente integralizadas, e por unanimidade, se estiverem

parcialmente integralizadas, nos termos dos artigos 1.060 e 1.061do C6digo CiviIBrasileiro("D!£glores").
r')

Parggrafo le . O mandate dos Diretores seri de 3(tr6s) anon, contados da data de nomeagao(sem

prejufzo da destituig3o de qualquer Diretor em momento anterior, mediante deliberag5o de s6cias

titulares de ]%4 (tr6s quartos) do capital social, ainda que sem justa causa), permitida a reeleigao. Os

Diretores permanecerao em seus carlos at6 que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam

empossados.

Parigrafo 2g - As s6cias elegem para o cargo de Diretores da Sociedade os Srs.(i) Ana C61ia Biondi

Rodriguez, brasileira, casada, economista, portadora da C6dula de Identidade RG nP 11.347.033 2

SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob ng 089.579.578-71, residente e domiciliada na cidade de S5o Paulo,

Estado de S3o Paulo, com escrit6rio profissional na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, na

Avenida Doutora Ruth Cardoso, nQ 7815, Torre I do Edificio \A/Torre Nag6es Unidas, conjuntos 801A

e 802A, Pinheiros, CEP 05425 905, que atuar6 sob a designaQao de Dlrglgfzggfal; e (ii) Arnaud

Daniel Andre Bert, cidad3o frances, casado, executive, portador da C6dula de Identidade de

Estrangeiro Permanente RNE n9 V774586T CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob ng 235.161.558-

17, residente e domiciliado na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, com escrit6rio professional

na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, ne 7815, Torre Ido

Ediffcio WTorre Nag6es Unidas, conjuntos 801A e 802A, Pinheiros, CEP 05425-905, que atuar6 sob a

designaq:3o de Diretor Financeiro
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Parigrafo 3g - Competir6 ao Diretor Gerd, a16m das demais atribuig6es previstas em Leie neste
Contrato Social:

[i)

(ii)

(in)

aprovar e alterar os quadros organizacionais da Sociedade e suas regras internasl

relacionar-se com autoridades integrantes da Administrag5o Publica em gerd; e

zelar pele bom desempenho da Sociedade e peso cumprimento do seu objeto social.

Parigrafo 4Q - Competir6 ao Diretor Financeiro, a16m das demais atribuiq:6es previstas em Leie neste

Contrato Soda I

( i )

(ii)

(in)

preparar o relat6rio financeiro anualdas atividades da Sociedade;

executar as atividades de administragao financeira da Sociedade; e

zelar pelo bom desempenho da Sociedade e pelo cumprimento do seu objeto social

Artigo 8g A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necess6rios ao funcionamento regular da

Sociedade e a consecug3o do objeto social, observadas as disposig6es legais e contratuais pertinentes, bem

homo as limitag6es previstas neste Contrato Sociale as disposig6es constantes do Acordo de S6cios relativo

i Sociedade,se existente.

Parigrafo Onico - Caber6 a cada um dos Diretores prestar todos os esclarecimentos que venham a

ser solicltados pda(s) s6cia(s) relativamente as demonstragi5es financeiras atualizadas e faturamento

da Sociedade.

Artigo ge A assungao de obrigag6es e a realizagao de pagamentos em name da Sociedade somente servo

consideradas v61idas se assinadas/autorizadas por (i) 2 (dais) Diretores em conjunto; ou (ii) por I (um)

Diretor e I(um) procurador, em conjunto, sendo que:

( i ) uma das assinaturas referidas no carat deste artigo devera provir do Grupo A e a outra

assinatura devera provir do Grupo B, conforme descritos abaixo:
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gByeQ.A: composto(i) pelo Diretor Gerd; e(ii) por todos os procuradores constitufdos pda

Sociedade para a pr5tica de quaisquer atom, dentro dos limites fixados por este Contrato

Social; e

GRUPO B: composto (i) pele Diretor Financeiro e (ii) por todos os procuradores

constitufdos pda Sociedade para a pritica de quaisquer atom, dentro dos limites fixados por

este Contrato Social.

Parigrafo lg - A Sociedade somente poder6 nomear procuradores para individualmente praticar

atom mediante a assinatura conjunta de 2(dots) Diretores, observadas as disposig6es dos itens(i) e

lii) deste Artigo 9'. Os respectivos instrumentos de mandato dever3o especificar os atom ou
operas:6es cuja pr6tica autorizam, bem como observar as regras previstas neste Contrato Social e,

exceto na hip6tese de outorga de mandates judiciais, os instrumentos de mandate dever3o ser

outorgados peta Sociedade por puzo determinado

Parigrafo 2e - N5o seri permitido aos Diretores e/ou seus mandat6rios envolver a Sociedade, direta

ou indiretamente, em neg6cios e/ou transag6es estranhas ao seu objeto social, assumindo

responsabilidades financeiras e econ6micas ou aplicando cr6ditos ou bens sociais em proveito

pr6prio ou de terceiros.

Parigrafo 39 . A Sociedade n3o seri respons6vel pelts atos dos Diretores, quando praticados em
desacordo com a lei ou com este Contrato Social.

Parigrafo 4e - Com excel:3o do disposto no par6grafo 5', as s6cias concordam em manter os

Diretores livres e indents de qualquer responsabilidade que Ihes seja fmputada em raz5o do
exercfcio regular e legal de suas atribuig6es de administrag5o da Sociedade, na forma da leie em

respeito as disposiq:6es contidas neste Contrato Social.

Parigrafo 5P . Da mesmo modo, as s6cias tamb6m se responsabilizam por indenizar e ressarcir os

Diretores por quaisquer prejuizos, despesas, custos ou bloqueios de contas banc6rias que shes seja

causado e/ou condenag6es de qualquer esp6cie que shes sejam impostas em raz3o de obrigag6es
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e/ou deveres que sejam de responsabilidade da Sociedade e/ou de suas s6cias, para os quaid n3o

tenham concorrido.

Pardgrafo 6e . Os Diretores servo respons6veis, todavia, por quaisquer prejuizos, despesas, custos

e danes causados a Sociedade e/ou is suas s6cias, em caso de transgress5o de seus deveres legais

e/ou daqueles estabelecidos neste Contrato Social, seja com culpa ou com dole.

Artigo 10 - A representag3o ativa e passiva da Sociedade em juizo, para recebimento de citag6es, intimag6es

ou notificag6es, prestag3o de depoimento pessoal ou atos an51ogos seri desempenhada por qualquer um dos

Diretores ou por procurador constiturdo especialmente para este fim por instrumento outorgado por 2 (dais)

Diretores, observadas as regras previstas no Artigo 9'.

CAPITULO V

Deliberag6es das S6cias

Artigo 11- As deliberag6es das s6cias servo tomadas em reuniao("BfyDljg..de Sodas"), a ser convocada por

um Diretar da Sociedade. Dispensam-se as formalidades de convocagao previstas no $39 do Artigo 1.152 do

C6digo CiviIBrasileiro quando todas as s6clas comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local,

data, hora e ordem do dia. As convocag6es servo realizadas com anteced6ncia minima de 8 {oito) dias por

carta registrada ou por e-mailno enderego indicado pdas s(5cias a Sociedade.

Parigrafo l9 A reuni3o tamb6m poder6 ser convocada pdas s6cias quando os Diretores retardarem

a convocag3o por maid de 60(sessenta) dias, nos cason previstos em leiou neste Contrato Social, ou

por titulares de maid de 1/5 {um quinta) do capital, quando n3o atendido, no puzo de 8(oito) dias,

pedido de convocaq:3o fundamentado, com indicaq:3o das mat6rias a serem tratadas.

Parigrafo 2e A Reuni5o de S6cias instalar-se-6 com a presenga, em primeira convocagao, de titulares

de, no minima, 3/4(tr6s quartos) do capitalsociale, em segunda, com qualquer n6mero.

Parigrafo 3P . Fica, desde ja, facultada a participagao das s6cias na reuni3o por telefone,

videoconfer6ncia, confer6ncia telef6nica, ou qualquer outro meir de comunicagao que Ihes assegure a
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participagao efetiva e a autenticidade do seu vote. As s6cias, nessa hip6tese, servo consideradas

presentes a reuniao, e seus votos servo considerados v51idos para todos os efeitos legais e servo

incorporados a ata da referida reuniao, que seri assinada, posteriormente, pdas respectivas s6cias.

Parigrafo 4g - As deliberag6es tomadas de acordo com a lei, com este Contrato Social ou com o Acordo

de S6cios, se existente, vinculam today as s6cias, ainda que ausentes ou dissidentes. As deliberag6es de

s6cias servo tomadas por votes correspondentes a, no minimo, :/4 (tr6s quartos) do capital social, salvo

disposigao diversa neste Contrato Social ou em Acordo de S6cios, se existente.

Parigrafo 59 . A reuni3o torna se dispens6velquando today as s6cias decidirem, por escrito, sobre a

materia que serra o objeto delas.

Parigrafo 6e - As s6cias poderao ser representadas na reuni3o por outra s6cia, por procuradores

devidamente credenciados mediante instrumento de mandato ou por advogado, mediante outorga

de mandato com especificagao dos atom autorizados, conforme o Artigo 1.074 do C6digo Civil

Bra sil ei ro

Parigrafo 7e . A reuni5o de s6cias dever6 ser realizada ao menos uma vez por ano, nos 4 (quatro)

meses seguintes ao t6rmino do exercfcio social, com o objetivo de(i) tamar as contas da administragao

e deliberar sabre o balango patrimoniale o de resultado econ6mica, bem come a destinag3o dos lucros;

lii) designar administradores, quando for o casa; fixando-lhes a remuneragao e(iii) tratar de qualquer

outro assunto constante da ordem do dia

CAPiTULO VI

Exercicio Social- Demonstrag6es Financeiras - Lucros e Dividendos

Artigo 12 - O exercicio socialter6 inicio em IP de janeiro e t6rmino em 31de dezembra de coda ano, quando

seri levantado o balango patrimoniale as demais demonstrag6es financeiras da Sociedade, com observincia

das prescriC:6es legais aplic3veis.
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Parigrafo 6nico - A Sociedade poder6 levantar balangos semestrais, trimestrais ou mensais,

distribuindo ou n3o dividendos antecipadamente.

Artigo 13 - A forma de distribuigao dos lucros, incluindo se proporcional ou nao, com relagao is quotas da

Sociedade seri definida pdas s6cias em Reuni3o de S6cias. A Sociedade poder6 distribuir lucros de forma

desproporcional, nos termos do Artigo 1.007 do C6digo CiviIBrasileiro.

CAPiTULO Vll

Dissol UC: 3 o

Artigo 14 - A Sociedade se dissolve de pleno direito no casa de (i) consenso ou deliberag5o uninime das
s6cias; (ii) declaragao de fa16ncia da Sociedade; ou (iii) fa16ncia, dissolug3o ou exclus5o de s6cias. Na

ocorr6ncia de qualquer das hip6teses previstas no item (iii), se as s6cias remanescentes decidirem pda

continuidade da Sociedade, poder3o adquirir as quotas da s6cia que faliu, que foi dissolvida ou que foi

exclufda pele valor apurado no 61timo balango social.

CAPITULO Vlll

AlteraC:6es Contratuais

Artigo 15 - O Contrato Social poder6 ser alterado, total ou parcialmente, por resoluq:3o de s6cias

representantes de, no mfnimo, 3/4 (tr6s quartos) do capital social, exceto se a lei ou este Contrato Social

requererem unanimidade na decis3o.

CAPiTULOIX

Liquidag3o

Artigo 16 - No casa de liquidag3o da Sociedade, as normal aplic6veis do C6digo Civil Brasileiro dever3o ser

observadas, bem coma as disposig6es do Acordo de S6cios sabre esse fema, se existente.

CAPITULO X

Disposig6es Gerais
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Artigo 17 - O disposto neste Contrato Social n3o prejudice as disposig6es previstas em Acordo de S6cios
relativo a Sociedade, se existente. Todd e qualquer acordo de S6cios relative a Sociedade, se existente,

dever6 ser observado pdas s6cf as, quando arquivado em sua sede.

Artigo 18 - A Sociedade dever6 observar o Acordo de S6cios arquivado em sua cede, sendo ineficazes em

relagao a Sociedade e is s6cias quaisquer deliberag6es tomadas em Reuni3o de S6cias e da Diretoria que

contrafrem o disposto em taIAcordo de S6cios, se existente.

Parigrafo dnico - O presidente da Reuni3o de S6cias e os Diretores n3o computar3o qualquer voto

proferido com infrag3o ao Acordo de S6cios arquivado na sede da Sociedade, se existente.

Artigo 19 - Para today as quest6es decorrentes deste Contrato Social, fica desde ji eleito o Ford da Cidade
de Salvador, Estado da Bahia, com ren6ncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.'

Estando assim justas e contratadas, as panes assinam o presente instruments particular em OI(uma) via
eletr6nica

Salvador, 24 de novembro de 2021

JCDECAUX DO BRASIL LTDA.
Ana C61ia Biondi Rodriguez Arnaud Dar\iel Andre Bert

CEMUSA DO BRASIL LTDA.
Ana Celia Biondi Rodriguez Arnaud Daniel Andre Bert
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SEGUNOA ALTERAC:AO E CONSOUOAgAO OO CONTRATO SOCIAL OA

JCDECAUX SALVADOR MOBILIARIO URBANO LTDA.

CNPJ/MF N ' 04.045.129/0001 77
NIRE 29.2.0453848.8

Por este instruments particular e na melhor forma de direito, as panes

1. JCDKcxux oo BRAsil- LTOA., sociedade organizada e existente de acordo com as Leis do Brasil, com sede
na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Pau]o, na Rua Deoc]eciana, 53/59, Luz, CEP O].106-030, inscrita no
CNPJ/MF sob o n ' 02.688.435/0C)Of-04, com deus atos constitutivos registrados na Junta Comercialdo Estado
de S3o Paulo sob NIRE 35.2.169316S.6, neste ato representada por seus Diretores, Ana C61ia Biondi
Rodriguez, brasileira, casada, economista, portadora da C6dula de Identidade RG ng 11.347.033 2 SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob ng 089.579.578-71, residente e domiciliada na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o
Pau\o, e Arnaud Daniel Andre Bert, cidad3o frances, casado, executive, portador da C6dula de Identidade de
Estrangeiro Permanente RNE n9 V774586T CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n9 235.161.558-17,
residente e domiciliado na cidade de S5o Paulo, Estado de S3o Paulo, amboy com escrit6rio profissional na
cidade de S5o Paulo, Estado de S3o Paulo, na Rua Deocleciana, 53/59, Luz, CEP O1106-030

E
u'

2. CEmUSA DO BRAsIl LTOA., sociedade organizada e existente de acordo com as Leis do Brasil, com sede
na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, na Rua Deocleciana, ng 58, Parte C, Luz, CEP O1106-030, inscrita
no CNPJ/MF sob n9 03.168.412/0001-23, com deus atom constitutivos registrados na Junta Comercial do
Estado de S3o Paulo sob NIRE 35.2.1932772-5, neste ato devidamente representada pda Sra. Ana C61ia
BiondiRodriguez, e pele Sr. Arnaud Daniel Andre Bert, acima qualificados.

Onicas s6cias da sociedade enapres6ria lirnitada denorninada JcoECAux SALVAooR MOBILIARlo URBANO LTOA., corn
cede na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Doutor Albino Teixeira, n9 1247 (Parte), Loteamento
Porto Secs Piraji, KM 09 e 10 da BR-324, CEP 41.233-010, inscrita no CNPJ/MF sob o ng 04.045.129/0001-77,
com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado da Bahia ("JUCEB"), conforme
Ata de Assembleia Gerd Extraordin6ria realizada em 11/07/2018, que deliberou a transformag3o da
Sociedade de An6nima em Limitada, protocolada na JUCEB sob nQ 188564748 em 07/08/2018 e registrada
na JUCEB sob o nQ 97781562 em sess3o de 08 de agosto de 2018, sends atribufdo o NIRE 29.2.0453848.8 e
lg Alteragao e Consolidagao do Contrato Social realizada em 21/10/2020, registrada na JUCEB sob o ng
98013046 em sess3o de 04 de novembro de 2020, resolvem de mOtuo e comum acordo alterar o Contrato
Socialda Sociedade, nos termos a seguir:

1. As s6cias, de mOtuo e comum acordo, resolvem redSgSf os Diretores:(i) Ana C61ia Biondi Rodriguez,
brasileira, casada, economista, portadora da C6dula de Identidade RG n9 11.347.033-2 SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob n9 089.579.578-71, residente e domiciliada na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, com
escrit6rio profissionalna cidade de S3o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Rua Deocleciana, 53/59, CEP Of.106-
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030, que atuar3 sob a designagao de DlrsEeca..agra!; e (ii) Arnaud Daniel Andre Bert, cidad3o frances, casado,
executivo, portador da C6dula de Identidade de Estrangeiro Permanente RNE n9 V774586T CGPI/DIREX/DPF,
nscrito no CPF/MF sob ng 235.].61.558-17, residente e domiciliado na cidade de S5o Paulo, Estado de S3o
Paulo, com escrit6rio profissional na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, na Rua Deocleciana, 53/59,
CEP Of.106-030, que atuari sob a designag3o de DlreEe!:.Etna!!Sell:g, amboy com mandato de 03 (tr6s) anos
contados da presente data

2. Em virtude da reeleig3o acima aprovada, os Diretores ora reeleitos assinam o presente instrumento
aceitando a sua designag5o e formalizando sua posse na administragao da Sociedade, e declaram, sob as
penas da lei, que n3o est3o impedidos por leiespectal, nem condenados ou sob efeito de condenagao a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pablicos, ou por crime falimentar, de prevaricagao,
peita ou suborno, concuss3o, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normal de defesa da concorr6ncia, contra as relag6es de consumo, a f6 publica ou a propriedade.

3 Diante da deliberaq:ao acima, o Artigo 7 do Contrato Socialpassa a vigour com a seguinte redaq:3o

Artigo 7e A Sociedade sera administrada por uma Diretoria composta por at6 2 (dois} membros,
sends (i) umla) Diretor€a} Gerd(al; e (ii) um€a) Diretor(a) Financeiro(al; s6cias(as) ou nao, residentes
no Brasil, designados(as} peias s6cias representando ao ments % (tree quartos) do capital social da
Sociedade no Contrato Social ou 2/3 (dais tergos} do capital social da Sociedade se em ato apartado,
se as quotas representatives do capital social estiverem totaimente integralizadas, e por
unanimidade, se estiverem parcicl]mente integraiizadas, nos termos dos artigos ]..060 e 1.061 da
C6digo Civil Brasileiro("Diretores").

Pardgrafo le O mandato dos Diretores sera de 3 (ties) ands, contados da data de nomeagao
(sem prejuizo da destituigao de quatquer Diretor em memento anterior, mediante deiiberagao
de s6cias tituiares de %%a (tr6s quartos) do capitaisocial, kinda que sem juste causa), permitida
a reeleigao. Os Diretores permar\ecerao em seus carlos at6 que seus sucessores, devidamente
eleitos, sejam empossados.

Pardgrafo 2e - As s6cias eiegem para o cargo de Diretores da Sociedade os Srs. {i) Ana Celia
Biondi Rodriguez, brasileira, casada, economists, portadora da C6dula de Identidade RG nQ
1]..347.033 2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob ng 089.579.578-71, residents e domiciliada na
cidade de Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo, com escrit6rio professional na cidade de Silo Paulo,
Estado de S&o Paulo, na Rua Deocleciana, 53/59, CEP Of.106-Q30, que atuar6 sob a
designagiio de DIRE!gfg..SSfg!; e {ii) Arnaud Daniel Andre Bert, cidad6o frances, casado,
executivo, portador da C6dula de Identidade de Estrangeiro Permanente RNE nQ V774586T
CGP!/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob ne 235.161.558-17, residents e domiciliado na
cidade de S3o Paulo, Estado de SQo Paulo, com escrit6rio projissionaina cidade de Sdo Paulo,
Estado de S6o Paulo, na Rua Deocleciana, 53/59, CEP Of.106-030, que atuar6 sob a
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Paulo, e Arnaud DanieIAndr6 Bert, cidad3o frances, casado, executive, portador da C6dula de Identidade de

Estrangeiro Permanente RNE ng V774586T CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob n9 235.161.558-17,

residente e domiciliado na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, ambos com escrit6rio profissional na

cidade de S5o Paulo, Estado de S3o Paulo, na Rua Deocleciana, 53/59, CEP Of.106-030; e

2. CEMUSA oo BnAsil LTOA., sociedade organizada e existente de acordo com as Leis do Brasil, com side

na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, na Rua Deocleciana, n9 58, Parte C, Luz, CEP O1106-030, inscrita

no CNPJ/MF sob ng 03.168.412/0001-23, com deus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do
Estado de S3o Paulo sob NIRE 35.2.1932772-5 neste ato devidamente representada pda Sra. Ana C61ia

BiondiRodriguez, e pelo Sr. Arnaud Daniel Andre Bert, acima qualificados;

r'3
rnutualmente acordam com os termos e condig6es do Contrato Social da sociedade empres6ria limitada

denominada JCDECAux SALVAOOn MoniLIAnio URBANO LTOA., inscrita no CNPJ/MF sob ng 04.045.129/0001 77,

com cede e domicflio legal na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Doutor Altino Teixeira, n ' 1247

IParte), Loteamento Porto Secs Piraji, KM 09 e 10 da BR 324, CEP 41.233-010, conforme abaixo

g

CAPiTULO I

Denominagao - Sede - Objeto - Puzo

Artigo l9 - A sociedade empres6ria limitada tem a denominagao social de JCDecAux SALVAoon MoBiuARlo

URBANE LTOA. ("SgSISdadS"), que se rene por este Contrato Social, pda Lei ng l0.406 de 10 de janeiro de

2002, conforme alterada ("C6digo Civil Brasileiro"), e supletivamente, nas omiss6es do Capftulo IV do

Subtftulo ll do Tftulo ll do Livro ll do C6digo Civil Brasileiro, pda Lei ng 6.404 de 15 de dezembro de 1076,

conforme alterada, e pdas demais disposiq:6es legais que Ihe forem aplic6veis.

Artigo 29 - A Sociedade tem sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Doutor Altino Teixeira, n

1.247(Parte), Loteamento Porto Secs Piraji, KM 09 e 10 da BR 324, CEP 41233-010.

Paragrafo 6nico -- A Sociedade poderi, por deliberagao das s6cias representando %(tr6s quartos) do

capital social, abrir, transferir e extinguir escrit(trios, representaq:6es e filiais em quaisquer
localidades do Brasile do exterior
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Artigo 31 A Sociedade tem por objeto social

t i ) o aluguel de espagos fisicos para veiculag3o de publicidade em espagos externos ou
equipamentos urbanos, coma outdoors, busdoors, pain6is eletr6nicos, empena de pr6dios,

cartazes ou triedros em taxis, entre outros, bem como em espagos internos incluindo, sem

limitag3o, pain6is de trens, 6nibus, metres e aeronaves;

a instalag3o, manutenq:3o e limpeza de deus pr6prios equipamentos urbanos; e

o desenvolvimento de atividades de gest3o de infraestrutura de publicidade para terceiros,

sob contrato

( i i)

( i ii )

Artigo 41 A Sociedade teri puzo de durag3o indeterminado

CAPhULO ll

Capital Social

Artigo 59 0 capital social da Sociedade 6 de R$ 5.664.302,00(cinco milh6es, seiscentos e sessenta e quatro

mil, trezentos e dais reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em

5.664.302(cinco milh6es, seiscentas e sessenta e quatro mil, trezentas e duas) quotas, com valor nominalde

R$ 1,00 {um real) cada uma, distribufdas entre as s6cias da seguinte forma:

Parigrafo le - De acordo com o Artigo 1.052 do C6digo Civil Brasileiro, a responsabilidade de cada

s6cia 6 restrita ao valor total de suas quotas, sendo solid6ria com relagao a integralizagao total do

capitalsocial.
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S6cia Ne de Q.uotas Valor Nominal Total Percentual

Cemusa do Brasil Ltda 566 R$ 566,00 o.Ol%

JCDeca ux do Brasil Ltda. 5.663.736 R$ 5.663.736,00 99.99%

TOTAL 5.664.302 R$ 5.664.302,00 100.000000%
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Parigrafo 2Q Cada quota confere o direito a I(um) veto nas deliberag6es de s6cias

CAPiTULOlll

Cess3o e Transfer6ncia de Q.uotas

Artigo 6g - As s6cias poderao ceder e/ou transferir, totalou parcialmente, suas quotas no capitalsocial, ou

seu direito de prefer6ncia na subscrigao de novas quotas, a s6cia ou terceiro estranho a Sociedade, desde
que n3o haja oposigao de s6cias representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social. As s6cias que

concordarem com a cess3o e/ou transfer6ncia dever3o assinar todos os documentos necess6rios a

comprovagao da cess3o e/ou transfer6ncia das quotas, inclusive a alteragao do presente Contrato Social

Parigrafo dnico - N3o obstante o disposto no caput deste Artigo, as quotas representativas do capital

social somente poderao ser cedidas e/ou transferidas a terceiros apes terem fido oferecidas is

outras s6cias, que ter5o o direito de prefer6ncia na aquisigao das referidas quotas, pelo puzo de 30

Ctrinta) dias contados do recebimento do avigo por escrito da s6cia disposta a ceder e/ou transferir

suas quotas. Decorrido este puzo sem o exercfcio do direito de prefer6ncia acima, a s6cia disposta a

ceder e/ou transferir suas quotas poder5 faze-1o a terceiros, desde que nos mesmos termos e nas

mesmas condig6es oferecidas is outras s6cias.

CAPITULOIV

Admi nistraS: 5 o

Artigo 7e -- A Sociedade seri administrada por uma Diretoria composta par at6 2(dais) membros, sends(i)

um(a) Diretor(a) Gerd(a); e (ii) um(a) Diretor(a) Financeiro(a); s6cios(as) ou nao, residentes no Brasil,

designados(as) pdas s6cias representando ao menos % (tr6s quartos) do capital social da Sociedade no

Contrato Social ou 2/3 (dais tergos) do capital social da Sociedade se em ato apartado, se as quotas

representativas do capital social estiverem totalmente integralizadas, e por unanimidade, se estiverem

parcialmente integralizadas, nos termos dos artigos 1.060 e 1.061 do C6digo CiviIBrasileiro("Diretores").
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Parigrafo l9 . O mandato dos Diretores seri de 3(tr6s) anos, contados da data de nomeafao(sem

prejuizo da destituiq:3o de qualquer Diretor em momento anterior, mediante deliberaq:3o de s6cias

titulares de -%4 (tras quartos) do capital social, ainda que sem juste causa), permitida a reeleig3o. Os

Diretores permanecerao em seus cargos at6 que seus sucessores, devidamente eleitos, sejam

empossados. g

Parggrafo 2e . As s6cias elegem para o cargo de Diretores da Sociedade os Srs.(i) Ana C61ia Biondi

Rodriguez, brasileira, casada, economista, portadora da C6dula de Identidade RG ng 11.347.033 2

SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob ng 089.579.578-71, residente e domiciliada na cidade de S3o Paulo,

Estado de S3o Paulo, com escrit6rio profissionalna cidade de S3o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Rua

Deocleciana, 53/59, CEP Of.106 030, que atuar6 sob a designaQao de Dlrelgfa..gere!; e (ii) Arnaud

Daniel Andre Bert, cidad3o frances, casado, executivo, portador da C6dula de Identidade de

Estrangeiro Permanente RNE ng V774586T CGPI/DIREX/DPF, inscrlto no CPF/MF sob ng 235.161.558

17, residente e domiciliado na cidade de S5o Paulo, Estado de S3o Paulo, com escrit6rio profissional

na cidade de S3o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Rua Deocleciana, 53/59, CEP Of.106-030, que atuar6

sob a designaq:3o de Diretor Financeiro.

Parigrafo 3g - Competir3 a Diretora Gerd, a16m das demais atribuig6es previstas em Leie neste
Contrato Soda l:

( i ) aprovar e alterar os quadros organizacionais da Sociedade e suas regras internas

relacionar-se com autoridades integrantes da Administrag5o Publica em gerd; e
zelar pelo bom desempenho da Sociedade e peso cumprimento do seu objeto social.

Parigrafo 4g - Competir6 ao Diretor Financeiro, a16m das demais atribuig6es previstas em Leie neste

Contrato Social:

( i )

( i i )

preparar o relat6rio financeiro anualdas atividades da Sociedade

executar as atividades de administragao financeira da Sociedade; e

zelar pele bom desempenho da Sociedade e pelo cumprimento do seu objeto social
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Artigo 89 - A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atom necess6rios ao funcionamento regular da

Sociedade e a consecug3o do objeto social, observadas as disposiC:6es legais e contratuais pertinentes, bem

como as limitag6es previstas neste Contrato Sociale as disposiC:6es constantes do Acordo de S6cios relativo

a Sociedade,se existente

Parigrafo dnico - Caber5 a dada um dos Diretores prestar todos os esclarecimentos que venham a

ser solicitados pda(s) s6cia(s) relativamente as demonstrag6es financeiras atualizadas e faturamento

da Sociedade.

Artigo 9Q - A assung3o de obrigag6es e a realizaq:3o de pagamentos em nome da Sociedade somente servo

consideradas vilidas se assinadas/autorizadas por (i) 2 (dais) Diretores em conjunta; ou (ii) por I (um)

Diretor e I(um) procurador, em conjunto, sendo que:

( i ) uma das assinaturas referidas no carat deste artigo devera provir do Grupo A e a outra

assinatura devera provir do Grupo B, conforme descritos abaixo:

GRUPO A: composto (i) pda Diretora Gerd; e (ii) por todos os procuradores constitufdos

pda Sociedade para a pritica de quaisquer atos, dentro dos limites fixados por este Contrato

Social; e

gBIJeQ..B: composto (i) peta Diretor Financeiro e (ii) por todos os procuradores

constituidos pda Sociedade para a pr6tica de quaisquer atos, dentro dos limites fixados por

este Contrato Social.

Parigrafo l9 - A Sociedade somente poder6 nomear procuradores para individualmente praticar

atos mediante a assinatura conjunta de 2(dais) Diretores, observadas as disposig6es dos itens(i) e

lii) dente Artigo 9'. Os respectivos instrumentos de mandate dever3o especificar os atom ou

operag6es cuja pr5tica autorizam, bem coma observar as regras previstas neste Contrato Social e,

exceto na hip6tese de outorga de mandatos judiciais, os instrumentos de mandato dever3o ser

outorgados pda Sociedade por puzo determinado.
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Parigrafo 29 . N3o seri permitido aos Diretores e/ou deus mandatirios envolver a Sociedade, direta

ou indiretamente, em neg6cios e/ou transag6es estranhas ao seu objeto social, assumindo

responsabilidades financeiras e econ6micas ou aplicando cr6ditos ou bens socials em proveito

pr6prio ou de terceiros.

Parigrafo 3e - A Sociedade n5o seri respons6vel pelos atom dos Diretores, quando praticados em

desacordo com a leiou com este Contrato Social

Parigrafo 4g - Com exceg3o do disposto no par6grafo 5', as s6cias concordam em manter os

Diretores livres e indenes de qualquer responsabilidade que Ihes deja imputada em raz5o do

exercicio regular e legal de suas atribuig6es de administrag3o da Sociedade, na forma da leie em

respeito as disposig6es contidas neste Contrato Social.

Parigrafo 5e - Do mesmo modo, as s6cias tamb6m se responsabilizam por indenizar e ressarcir os

Diretores por quaisquer prejuizos, despesas, custos ou bloqueios de contas banc6rias que Ihes seja

causado e/ou condenag6es de qualquer esp6cie que shes sejam impostas em raz5o de obrigag6es

e/ou deveres que sejam de responsabilidade da Sociedade e/ou de suas s6cias, para os quais n3o
tenham concorrido.

Parigrafo 6e - Os Diretores servo respons6veis, todavia, por quaisquer prejuizos, despesas, custos

e danes causados a Sociedade e/ou is suas s6cias, em caso de transgressao de seus deveres legais

e/ou daqueles estabelecidos neste Contrato Social, seja com culpa ou com dole.

Artigo 10 - A representag3o ativa e passiva da Sociedade em jurzo, para recebimento de citag6es, intimag6es

ou notificag6es, prestagao de depoimento pessoalou atom an51ogos seri desempenhada por qualquer um dos

Diretores ou por procurador constitufdo especialmente para este fim por instrumento outorgado por 2 (dais)

Diretores, observadas as regras previstas no Artigo 9'

CAPiTULOV

Deliberag6es das S6cias
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Artigo ll As deliberag6es das s6cias servo tomadas em reuni3o("Bgg!!!ig.d£S6das"), a ser convocada por

um Diretor da Sociedade. Dispensam se as formalidades de convocagao previstas no $3e do Artigo 1.152 do

C6digo CiviIBrasileiro quando today as s6cias comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local,

data, hora e ordem do dia. As convocag6es servo realizadas com anteced6ncia minima de 8 (tito) dias por

carta registrada ou por e-mailno endereq:o indicado pdas s6cias a Sociedade.

Pardgrafo le . A reuni3o tamb6m poder5 ser convocada pdas s6cias quando os Diretores reta rdarem

a convocag3o por mais de 60(sessenta) dias, nos castes previstos em leiou neste Contrato Social, ou

por titulares de maid de 1/5(um quinto) do capital, quando n5o atendido, no puzo de 8(tito) dias,
pedido de convocaq:3o fundamentado, com indicaq:3o das mat6rias a serem tratadas.

Parigrafo 2g - A Reuni3o de S6cias instalar-se-i com a presenga, em primeira convocagao, de titulares

de, no minima, :/4(tr6s quartos) do capitalsociale, em segunda, com qualquer n6mero.

Parigrafo 39 - Fica, desde j6, facultada a participaq:3o das s6cias na reuni3o por telefone,

videoconfer6ncia, confer6ncia telefonica, ou qualquer outro memo de comunicag5o que shes assegure a

participaq:3o efetiva e a autenticidade do seu voto. As s6cias, nessa hip6tese, servo consideradas

presentes a reuniao, e seus votes servo considerados v61idos para todos os efeitos legais e servo

incorporados tata da referida reuni3o, que seri assinada, posteriormente, pdas respectivas s6cias.

Parigrafo 4e As deliberag6es tomadas de acordo com a lei, com este Contrato Social ou com o Acordo

de S6cios, se existente, vinculam todas as s6cias, kinda que ausentes ou dissidentes. As deliberag6es de

s6cias servo tomadas por votes correspondentes a, no mfnimo, :/4 (tr6s quartos) do capital social, salvo

disposigao diversa neste Contrato Social ou em Acordo de S6cios, se existente.

Parigrafo 5Q - A reuni3o torna-se dispens6velquando todas as s(5cias decidirem, por escrito, sabre a

materia que seria o objeto delay.

Parigrafo 6g - As s6cias poder3o ser representadas na reuni3o por outra s6cia, por procuradores

devidamente credenciados mediante instrumento de mandato ou por advogado, mediante outorga
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de mandato com especificagao dos atom autorizados, conforme o Artigo 1.074 do C6digo Civil
Brasileiro.

Parigrafo 7e . A reuni3o de s6cias dever3 ser realizada ao ments uma vez por ano, nos 4 (quatro)

meses seguintes ao t6rmino do exercfcio social, com o objetivo de(i) tamar as contas da administra£3o

e deliberar sabre o balango patrimoniale o de resultado econ6mico, bem coma a destinagao dos lucros;

lii) designar administradores, quando for o casa; fixando-lhes a remunerag3o e(iii) tratar de qualquer

outro assunto constante da ordem do dia.

CAPITULO VI

Exercicio Social- Demonstrag6es Financeiras - Lucros e Dividendos

Artigo 12 0 exercfcio social teri infcio em lg dejaneiro e t6rmino em 31 de dezembro de cada ano, quando

seri levantado o balango patrimoniale as demais demonstrag6es financeiras da Sociedade, com observ6ncia

das prescrig:6es legais aplic6veis.

Parigrafo 6nico - A Sociedade poder3 levantar balanq:os semestrais, trimestrais ou mensais,

distribuindo ou n3o dividendos antecipadamente.

Artigo 13 - A forma de distribuig3o dos lucros, incluindo se proporcional ou n3o, com relax:ao is quotas da

Sociedade seri definida pdas s6cias em Reuni3o de S6cias. A Sociedade poder5 distribuir lucros de forma

desproporcional, nos termos do Artigo 1.007 do C6digo CiviIBrasileiro.

CAPITULO Vll

Dissolug3o

Artigo 14 - A Sociedade se dissolve de pleno direito no casa de (i) consenso ou deliberagao uninime das

s6cias; (ii) falta de pluralidade de s6cias, n3o reconstiturda no puzo de 180 (cents e oitenta) dias; (iii)

declaragao de fa16ncia da Sociedade; ou (iv) fa16ncia, dissolu£3o ou exclus3o de s6cias. Na ocorr6ncia de

qualquer das hip6teses previstas no item (iv), se as s6cias remanescentes decidirem pda continuidade da

Sociedade, poder3o adquirir as quotas da s6cia que faliu, que foi dissolvida ou que foi exclufda pelo valor
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apurado no tlltimo balango social, devendo a pluralidade de s6cias ser reconstitufda no puzo de 180(cents

e oitenta) dias, em observincia ao Artigo 1.033 do C6digo CiviIBrasileiro

CAPfTULO Vll I

Alterag6es Contratuais

Artigo 15 - O Contrato Social poderi ser alterado, total ou parcialmente, por resolug3o de s6cias

representantes de, no minima, 3/4 (tr6s quartos) do capital social, exceto se a lei ou este Contrato Soda

requererem unanimidade na decis3o.

CAPITULOIX

Liquidag5o

Artigo 16 - No cano de liquidaQ3o da Sociedade, as normal aplic6veis do C6digo Civil Brasileiro dever3o ser

observadas, bem como as disposig6es do Acordo de S6cios sobre esse tema, se existente.

CAPITULO X

Disposig6es Gerais

Artigo 17 0 disposto nests Contrato Social n3o prejudica as disposig6es previstas em Acordo de S6cios

relativo a Sociedade, se existente. Todo e qualquer acordo de S6cios relative a Sociedade, se existente,

dever5 ser observado pdas s6cias, quando arquivado em sua sede.

Artigo 18 - A Sociedade dever6 observer o Acordo de S6cios arquivado em sua sede, sends ineficazes em

relagao a Sociedade e is s6cias quaisquer deliberag6es tomadas em Reuni3o de S6cias e da Diretoria que

contrafrem o disposed em taIAcordo de S6cios, se existente.

Parigrafo dnico - O presidente da Reuni3o de S6cias e os Diretores n3o computarao qualquer veto

proferido com infragao ao Acordo de S6cios arquivado na sede da Sociedade, se existente.
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Artigo 19 Para today as quest6es decorrentes dente Contrato Social, fica desde ji eleito o Foro da Cidade

de Salvador, Estado da Bahia, com rendncia expressa a qualquer outro, por maid privilegiado que seja

eletr6nica
Estando assim justas e contratadas, as panes assinam o presente instruments particular em OI(uma) via

c) o

u'
L..f'i g)

Salvador, 15 dejunho de 2020.
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Ana C6tia BiorldiRodriguez
JCDECAUX DO BRASIL LTDA

A Fraud Daniel Andre Bert

CEMUSA DO BRASIL LTDA.
Ana C61ia Biondi Rodriguez Arnaud Daniel Andre Bert

Diretores ora reeleitos

Ana C61ia Biondi Rodriguez Arnaud Daniel Andre Bert

Pdgina 13 de 13
3':'-4

E
©3

06PAnH

Junta Comercialdo Estado da Bahia
CertiHlco o Registro sob o n ' 98091 273 em 1 9/07/2021

19/Q7#021

@
Protocolo 203857089 de 1 5/07/2021

jUCEB
Nome da empresa JCDECAUX SALVADOR MOBILIARIO
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.

URBANdLTDA NiRE .538488
ODOCUMENTOS//

Chancela 3093775051 6283
UTEN/ICACAO.aspx

Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2021
por Tiana Regina M G de Araujo Secret6ria-Gera :/



JUCEB
.U+ :t-::::::= + (n de Bala.

I I ll I I I I I I
203857089

TERMO DE AUTENTICACAO

NIATRIZ

I RE 29204538488
NPJ 04.045. 1 29/000 1 -77
ERTIFICO O REGISTRO EM 1 9/07/202 1

F'ROTOCOI-O ARQUIVAMENT0 9809 1 273 0E 1 9/07/202 1 DATA AHWC19}1I1 9#I202 1

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO AKQUiV

DIGIT:A

c:=.u Q. F-t--a. ac

TIANAREGILAMGDEARAUJO

SecretAria-Gerd

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n ' 98091273 em 1 9/07/2021
Protocolo 203857089 de 1 5/07/2021
Nome da empresa JCDECAUX SALVADOR MOBILIARIO
Este documento pode ser veriHicado em http://regin.juceb.ba.gov.
Chancela 3093775051 6283

Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2021
por Tiana Regina M G de Araujo - Secret6ria-Gerd

@
JUCEL

URBANC\LTDANIRE
bdA ODOCUMENTOS/AUTENT CACAO.aspx

NoNIE DA ENIPRESA ICDECAtiX SALVADOIZ NIOBILIARIO IIRBANO LTDA

PROTOCOLO 203857089 - 15/07/2021

LTO 002-ALTERACA0
EVENT'o o2 1- ALTERACAO DE DATOS(EXCETO NOBLE ENIPRESARIAL)



GBrasil
Grs,p Brad h Emprea a ColdoHidoh

"

CNPJ/MF n '. 44.894.046/0001-77

Os inca-assinados

;u£%.u,ua:a.u's:=m:£l:
0140 Pa200 j Avenida Novo de Julho n '. 5713 -- 9' Andar, bairro do Jardim Paulista, CEP

, bmsileiro.

leiro, casado,
nascido em l0/09/1945, radiodifusor, portador da c6dula de identidade RG n '. 3.309.932.

//SP SSP e do CPF/MF n ': 030.668.518-34, residence e domiciliado no Municipio de

CEP 0634$200;ado de S5o Paulo, a Rua Allston Negrao n '. 565, bairro de Palos Verdes,

. -. .... . . , brasileira,

ileiro, casado.
radiodifusor, portador da c6dula de identidade RG n '. 3.693 7]6/SSP-SP e do CPF/MF n '.
269.812.708-20, residents e domiciliado na Cidade de Sgo Paulo, a Rua Armando Petrella
n'. 43 I -- Apto. 16 - Torre 3, bairro do Jardim Panorama, CEP 05679-010 - SP

" SPUBLICIT.ARIAS
Cidade de Sgo Paulo, a Rua Hungria n '. 664 -- 2'. Andar -- bala I
CEP 01455-000 -- SP, com seu Contrato Social
Junta Comercial do Estado de S5o Paulo sob o n '
e 61tima alteragao contratual arquivada sob n '. 234.837/15-9 em sess5o
resolvem de comum acordo alterar o mencionado contrato social e
conhahais, mediante as c]6usuJas e condip6es a seguir desciitas=

Onicos soC10s limitada, denominada

L112;4", com cede e fora na
bairro do Jardim Europa,

original registrado e arquivado na MM
35200751611 em sess5o de 24/10/1980

de 15/06/2015,
posteriores alterag3es

sociedade

1. Fifa nomeado tamb6m coma administrador
clgusula 6

AS
\



.i4:.. GBrasil

renumerando-se as clgusulas subsequentes. luida a Clgusula 7' e seu paragrafo ilnico,

IH£:l=E;aF=:;'££HHH B

l

l

ll--SEDEEIFORO:

2.
A Sociedade tem cede e toro legal nesta Capital do Estado de S5o Paulo, na Rua
Hungria n '. 664 -- 2'. Andar -- gala 1, bairro do Jardim Europa, CEP 01455-000 -- SP.
podendo a qualquer tempo e a crit6iio dos s6cios instalar, master ou encenar fijiais
dep6sitos ou escdt6rios em qualquer ponto do tenit6rio nacional. ' '' -'--' '-"

nl-
3

por tempo
da maioria

iV-QB:!ETosociAL
4. A sociedade tem O]'Q

iOLg00
alta Olympia \94537-01 S8o Pat4lo

33 fax:55 ] 53}-3
e.snail; orcose@QFco. com,for

2

#



GBrasil
GfvPa 8'udl de Empress de CoNablidodo/ : ./: i2:'';'''7''= '

(i)

R
urbanos;imento, instalagao, manutengao, operag5o e llmpeza de equipamentos

(ii)

(iii) o desenvolvimento de gest5o de infraestrutura de publicidade para terceiros sob

(iv) a participag5o em outras sociedades e eventos como s6cia cotista ou acionista.

participar de licitag6es publican e privadanas atividades, a Sociedade podera, inclusive,

V-CAPITALsociAL
5.

I :E tjl
socio

NELsoN BIONDI ritiid
gARtos ALnEi;i6E6iEiXR;R
LUIZ }0 CAS.ALI
4y4$!LIA BIONDI R6BkIatjEZ
:41X4BQ.4i,UEFA

Quotas %
67.000 50,00
20.599 15.37
20.599 ]5.37

6.667 4.98
134.000 100,00

VALORfR
67.000.00
20.599,00
20.599,00
19.135.00

6.667,00

134.000,00

Par6grafo Primeiro. A responsabilidade de cada s6cio 6 restrita ao valor de suas cotas,
mas todos respondem solidariamente pda integralizagao do capital social.

vi -aDMIn!$:EBa:C4e

AUT

do
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Grupo &ad & Enwnat & Conbbl&lo&a : . .& . . t

8.

re ada -- 'gao de procuradores, a Sociedade dever6 ser necessariamente
lus socios ou os dtretores da sociedade que representam 80% dor'3

Par6grafo ©nico. Todd e qualquer mandate outorgados a partir delta data teND validade
por puzo indetemlinado, ficando a crit6rio dos s6cios a sua revogagao. ' unu-'

9. Os Diretores fargo jus a retiradas mensais, a titulo de "Pro Labors", em montante a
ser fixado polos s6cios, e que sera levado a costa de despesas gerais da Sociedade.

Wl-

"' $
Poder5o tamb6m ser realizadas, a qualquer tempo, reunites extraordingrias.

eH-="',



GBrasil
GruPO &odl de Empraa & ConiabHdoden i=:41 a e

presents a reuni5oodera ser representado por procurador, sendo ent5o considerado

11.4. As reunites servo presididas polo s6cio que for escolhido pda maioria dos votes
presented, cabendo ao presidents da reunigo a escolha do secretfrio.

presented s6cios representa Reunites dade dot:aps as:ocial.ispensadas se estiverem

11.6. A coda quota corresponderg um voto nas Reunites de Quotistas.

11XZKcjciosocixl

O exerdcio social, que coincide com o ano civil, encerrar-se-a em 3 Ide dezembro de

IX--BA:LANA

13

X

14

/)

Xi-CEssAonE QUOTAS

15.

!=ill££ll,=iZ:lE=1:u H.=.:H'z=:1::.:

tIeD a presonto c&p+a
eom o wiginal

AS: R$ 4.30



..4= GBrasil
Grupo Brad d+ tnWesa6 & Ca--iabildode

17.

Xll-- .

18.

19.

normas das sociedades an6nimas trato Social, este serf regido, supletivamente, pdas

20.

21.

,SbH H:nHl:BHHI
Sgo Paulo, 28 de Harpo de 20] 7.
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JCDecaux

CREDENCIAMENTO
Edital de Licitagao ng 003/2022-SEDUR.

Concorr6ncia n9 002/2022
Processo Administrative ng 019.121/2020

Terms de encerramento

Salvador. 20 de junho de 2(#2


