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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE
CONSTiTUt9AO DECONSORC10

Pele presente Instruments Particular de Compromisso de Constituigao de Cons6rcio, as empresas

. IMOBITARGET COMUNICAQAO VISUAL LTDA. - CNPJ: 07.611.029/0001=59 Enderego: Rua Prof.
Cristiano Fischer, n. 2.222, 1oja 01 , Partenon - CEP. 91 .530-034, Porto Alegre/RS, por seu representante
abaixo firmado, de ora em dianne simplesmente "GRUPO IMOBl" ou "COMPROMITENTE";

CMS MIDIA E SERVIQOS DE PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 19.325.999/0001-77, Enderego: Av.
Luis Viana. 1 3223 sala 530 Edificio Hangar 1 , Empreendimento Hangar Business Park. bairro Sio Crist6vio
- CEP. 41 .500-300, Salvador/BA. por seu representante abalxo firmado, de ora em diante simplesmente
"CENTRAL DE MIDIA SALVADOR" ou "COMPROMITENTE";

/

/

Considerando os termos do Edital de Licitagao n. 003/2022 - SEDUR, Concorr6ncia SEDUR n.
002/2022 PROCESSO n. 01 9.121/2020 (doravante "Licitagao" ou "Concorr6ncia '), dlvulgado peso Municipio
de Salvador (doravante "Contratante '), cujo objeto 6 a 'contratagao de empresa especializada ou cons6rcio
de empresas especializadas para a concessao, com outorga onerosa, de servigo pOblico, peso puzo de 20
(vinte) ands, com o uso de bem pOblico, compreendendo projeto, confecgao, fornecimento, instalagao e
manutengao de itens do mobiliArio urbano do Municipio de Salvador/BA. com exploraQao publicitaria '
(doravante "Empreendimento')I

Considerando que as panes acima qualificadas t6m a intengao de apresentar proposta conjunta
a Licitagao por meld de cons6rcio (doravante "Cons6rcio ') e. no casa de resuitarem vencedoras e
adjudicatarias, dar execugao ao objeto da Licitagao (doravante 'Contrato");

Resolvem firmar o presente Instruments Particular de Compromisso de Constituigao de Cons6rcio,
composto pdas empresas acima identificadas e qualificadas ('COMPROMITENTES'), mediante as
seguintes c16usulas e condig6es:

CLXy$yLA PRIMEIRA DA DENOMINACAO E DO ENDERECO DO CONSORCIO

1.1) Peso presente instruments as Panes se comprometem a. de forma irretratdvel e irrevog6vel.
constituir um Cons6rcio, designado apenas para fins de identificagao coma CONSORCIO CENTRAL
IMOBI SALVADOR, para participagao conjunta em today as fases da Licitagao e posterior execugao das
obras e servigos do Empreendimento. cano o Cons6rcio seja o vencedor do certame e tenha para si
adjudicado o objetolicitado;

1.2) O Cons6rcio teri sua sede e fora no Municipio de Av. Luis Viana, 13223 sala 530 Edificio
Hangar 1 , Empreendimento Hangar Business Park. bairro Sio Crist6vdo - CEP. 41 .500-300, Salvador/BA

CLAUSULA SEGUNDA D00BJETIVODOCONS6RC10

2.1) O objetivo do Cons6rcio 6 a participagao conjunta em today as faces dgwo
posterior execugao. em casa de adjudicagao do objeto licitado em seu favor, do Cdntrat6'

o dd lic#agao
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DA MRTICIPACAO DAS COMPROMITENTES

3.1) O percentual de participagao das empresas COMPROMITENTES nos direitos e obrigag6es
decorrentes do presente Instruments, quer deja nas fuses da Licitagao. quer seja na eventual execugao
pele Cons6rcio das obras e/ou servigos objeto da presente Licitagao seri:

/
GRUPOIMOBI 99% (noventa e nove por cento)

1% (um por cents); '\,/CENTRAL DE MIDIA SAL:\ODOR

3.2) As COMPROMITENTES, se declaradas vencedoras da Licitagao. executario conjuntamente
os servigos e obras necessArias a completa execugao do objeto do Empreendimento e participarao nos
direitos e obriga96es, recebimentos, aportes de recursos. todos os custom diretos e indiretos, nas despesas
comuns. seguros, garantias, e o que maid necess6rio for, segundo os percentuais de participagao definidos
no Item 3.1 dente Instruments.

CLAUSULA QUARTA DOPRAZODOCONSORCIO

4.1) O Cons6rcio. uma vez constituido, vigorara pelo puzo necess6rio a participaQao conjunta em
ladas as fases da Licitagao. execugao e conclusio do objeto do Contrato deja decorrente, at6 sua
aceitagao definitival

4.2) Casa o Cons6rcio nio seja habilitado no certame representado pele Edital em refer6ncia, ou
nio tenha sua proposta declarada vencedora da futura Licitagao, mediante decisis definitiva, e,
consequentemente, nio tenha para si adjudicado o objeto licitado, bem coma na hip6tese de revogagao e
anulagao do procedimento licitat6rio, operar-se-6 a autom6tica extinQao deste Instruments.

CLAUSULA QUINTA LIDERANCA E REPRESENTACAO DO CONSORCIO

5.1) A lideranga do Cons6rcio sera exercida pda IMOBITARGET COMUNICAQAO VISUAL LADA.
A empresa cider representara as COMPROMITENTES perante a Contratante, desde o procedimento
licitat6rio at6 o t6rmino da vigencia do Cons6rcio, sem prejuizo da responsabilidade solidiria das empresas
COMPROMITENTES, detendo amplos poderes para, atrav6s de seus representantes legais. relacionar-se e
manter entendimentos com o 6rgao licitante (CONTRATANTE). concordar com condig6es.
compromissar-se, requerer, transferir, transigir. receber. acordar, dar quitagao, desistir, interpor ou desistir e
renunciar ao direito da interposigao de recursos administrativos e processos judiciais, responder
administrativa e judicialmente. em qualquer grau de jurisdigao, inclusive receber notificagao, intimagao e
citagao, bem coma receber instru96es em name das COMPROMITENTES, casa o Cons6rcio venha a se
sagrar vencedor da Licitagao. observado o disposto nos itens 5.1 .1 e 5.1 .2. abaixo:

5.1.1) A empresa Elder representara as empresas COMPROMITENTES durante o procedimento licitat6rio
com poderes para, isoladamente, assinar a documentagao de habilitagao e proposta, e
correlatos, defesas e recursos administrativos e judiciais. bem come
representantes para as sess6es de entrega, abertura e julgamento da
comercial e quaisquer pap6is, documentos e instrumentos de
Licitagao;

represent
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5.1.2) E indicado coma representante legal do Cons6rcio, o Sr. Daniel da Costa Silva. brasileiro, casado
impresario, portador da C6dula de Identidade RG n ' 5070029151 SSP/RS e inscrito no CPF sob o n '
971.065.930-87, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre. Estado do Rio Grande do Sul, com
escrit6rio no enderego comercial da IMOBl-

CLAUSULA SEXTA DOS COMPROMISSOS E 0BRIGAG6ES DAS COMPROMITENTES

6.1) As COMPROMITENTES, casa a proposta apresentada venha a ser declarada vencedora e
tenha o Cons6rcio para si adjudicado o objeto da Licitagao assumem o compromisso irretrativel e
irrevogavel de elaborar, Ormar. registrar e apresentar, anteriormente a assinatura do Contrato. o
Instrumento Particular de Constituigao de Cons6rcio, de acordo com as clgusulas do Edital e
devidamente aprovado e assinado peta 6rgao da sociedade de dada participante que for competente para
autorizar a alienagao dos bens do alive permanente. nos termos do que disp6em os arts. 278 e 279 da Lei
6.404#6

6.2) As empresas COMPROMITENTES assumem o compromisso irretrat6vel e irrevogavel de
provldenciar o registry e arquivamento do Instrumento Particular de Constituigao do Cons6rcio na Junta
Comercial, e a respectiva publicagao da certidgo de arquivamento. antes da assinatura do eventual contrato
decorrente da Licitagao;

6.3) As empresas COMPROMITENTES declaram expressamente que serif solidariamente
responsaveis perante a Contratante, por today as obriga96es e atos praticados sob o Cons6rcio, tanto
durante as fases da Licitagao quanto na etapa de execugao do eventual Contrato deja decorrente;

6.4) As COMPROMITENTES acordam que o Cons6rcio teri contabilidade pr6pria e distinta, para
fundamental a contabilidade de deus integrantes. O Cons6rcio emitird faturas em seu pr6prio name e
receberd os pagamentos efetuados pda Contratante diretamente em conta corrente bancgria de sua
titularidade e aberta para etta finalidadel

6.5) O disposto no Edital de Licitagao aplica-se subsidiariamente ao presente Instruments Particular
de Compromisso de Constituigao de Cons6rcio, de forma especial a documentagao habilitat6ria e as
declarag6es exigidas no Edital pele CONTRATANTE. as quaid declaram as COMPROMITENTES que
disp6em e disponibilizarao tio logo solicitado.: pols sio de tear conhecido e a das aderem as
COMPROMITENTES homo se as tivessem apresentado e assinado diretamente;

6.6) Cada COMPROMITENTE, nos limited do objeto do presente instruments, seri isoladamente
responsavel perante as outras COMPROMITENTES por todos seus atom, omiss6es e falhas, em especial, a
empresa cider em relagao a todos os amos que praticar na condigao de representante do Cons6rcio.

DASAIIERAC6ESEIMPEDIMENTOS

7.1) As empresas COMPROMITENTES assumem o compromisso de nio alterar ou, sob qualquer
forma, modificar a constituigao ou composigao do Cons6rcio. sem a pr6via e expressa anuGncia do
CONTRATANTE, visando manter vdlidas as premissas que asseguraram a habilitagao do cons6rcio original.

DA RESCISAO E PENALIDADES

8.1) O descumprimento por qualquer das COMPROMITENTES, de qu
presente Instruments, incluindo a recusa em firmar o Instruments Particular de
ensejara perdas e danes resultantes de tal descumprimento.



9.1) Durante a vig6ncia do presente Instruments e pele periods de 05 (cinco) ands ap6s a sua
rescisao, cada COMPROMITENTE deverg salvaguardar e tratar homo estritamente confidenciais todas as
informag6es que estejam ou venham a estar em seu poder. relativas aos neg6cios da outta
COMPROMITENTE, ressalvada a hip6tese de concordAncia expressa entre as COMPROMITENTES
quanto a divulgagao ou. ainda. se decorrer de determinagao judicial;

9.2) Todos os dados e informag6es relatives ao presente Instruments nio poderao ser veiculados
pdas COMPROMITENTES ou por terceiros por das autorizados, salvo quando tais informa96es forem de
dominic pOblico ou sua divulgagao sega estritamente necessiria a pr6pria execugao do Contrato.

CLAUSULX DiCIMA - DA ll ITABILIDADEEIRREVOGABILIDADE

lO.I) Os compromissos e condig6es pactuados no presente Instrumento ou dele decorrentes sio
irrevogaveis e irretrataveis, obrigando as COMPROMITENTES. seus herdeiros ou sucessores, a qualquer
titulo, at6 o integral cumprimento das obrigag6es neue assumidas

g DOFono

11 .1) Flea eleito o foro da Comarca de Porto Alegre/RS para dirimir as controv6rsias oriundas dente
"lnstrumento Particular de Compromisso de Constituigao de Cons6rcio", renunciando as
COMPROMITENTES a qualquer outro, por mats privilegiado que sega

E, por estarem de acordo com o contido nas clgusulas acima, assinam as COMPROMITENTES o presente
Instruments, em 03 (tr6s) vias de igual tear e forma, na presenga das testemunhas abaixo. para que
produza juridicos e legais efeitos.

Porto Alegre/RS, 09 de Junho de 2022.
DANIEL DA COSTA =: ::nH==:=====U:=£=:
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Minist6rio da Economia
Secretaria de Govemo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao
Secretaria de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo

N' DO PROTOCOLS (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da cede ou filial, quando a
cede for em outra UF) Jurfdica

NO de Matricula do Agence
Auxiliar do Com6rcio

43205587271 2062

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
Name

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Com6rcio) N'FCN/REMP

lll 111111 I lll I I ll I I Irequer a v.S' o deferimento do seguinte ato:

N'DE
VIAS

l

C6DIG0
DOATO

002

C6DIGOD0
EVENTO QTDE DESCRIQAODOATO/EVENTO RSN21 78000686

051

2001

2003

2005

l
l
l
l

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO

ENTRADADESOCIO/ADMINISTRATOR

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAIDADESOCIO/ADMINISTRADOR

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Com6rcio
Local Nome

Assinatura

Data

Telefone de Contato

2-USODAJUNTACOMERCIAL
I IDEClsAoSINGULAR

Name(s) Empresarlal(ais) igual(ais) ou semelhante(s)
I ISiM

['IDECrsAOcoLEcIADA

n;'« Processo em Ordem
A decisgo

Data

n NAo
Data

1] ~AO
Responsavel Data Responsavel

Responsavel

DEC

nnn

isAOSINCULAK

Processo em exig6ncia. (Vide despacho em folha anexa)
2' Exigencia

[]
3' Exig6ncia

[]
4' Exig6ncia

n
5'Exig6ncia

nProcesso deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se

Data Respons6vel

DEC

nn
n

ISAoCOLEGIADA

Processo em exig6ncia. (Vide despacho em folha anexa)
2a Exig6ncia

[]
3' Exig6ncia

n
4a Exig6ncia

[]
5' Exig6ncia

[1Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se

Data vogal

Presidente da

Vogal

Turma

vogal

OBSERVAQ6ES

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do sul '\... .,,/ \l\
Certifico registro sob o n ' 8120347 em 28/01/2022 da Empresa IMOBITARGET COMUNICACAO VISUAL LTDA , CNPJ\&t'61 1029000i59 e
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Registro Digital

Capa de Processo

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
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NOmero do Protocolo NOmero do Processo M6dulo Integrador Data
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CPF Nome Data Assinatura
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AIIERAQAO DE CONTRA:l'O SOCIAL Ne 14 E CONSOLIDAgAO CONTRATUAL
IMOBITARGET COMUNICAQAO VISUAL IRDA

NIRE 43205587271

DANIEL DA COSTA SILVA, brasileiro, casado pelo regime da separagao de bens,
empresario, nascido em 02/1 2/1 980, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua
Nicolas Mathias Falco n ' 1 51 -- Casa 1 6 -- Bairro jardim do Salso - Porto Alegre/RS -- CEP
91 41 0-330, portador da Carteira de Identidade na 50700291 51 expedida pda SSP/RS e
CPF nQ 971.065.930-87, RODRIGO PORTO RORATO, brasileiro, solteiro, maier,
empresario, nascido em 26/1 0/1 993, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Av.
Juca Batista n ' 8000 -- Apto. 1 24 -- Bairro Chap6u do Sol -- CEP 91 781 -200, portador da
Carteira de Identidade n ' 20827651 87 expedida pda SSP/RS e CPF n ' 021 .882.780-62,
RICARDO SILVA DA SILVEIRA, brasileiro, casado peso regime da comunhio parcial de
bens, empresario, nascido em 1 5/07/1 961 , residente e domiciliado em Porto Alegre/RS,
na Rua Os6rio Tuyuty de Oliveira Freitas n ' 1 20 -- Casa 02 -- Bairro Tr6s Figueiras -- CEP
91 330-090, portador da Carteira de Identidade ng 601 543281 5 expedida pda SSP/RS e
CPF ne 335.222.000-04, CASSIO PEREIRA MENSCH, brasileiro, solteiro, maior,
empresario, nascido em 11/05/1 993, residente e domiciliado na Rua Adia Pinheiro da
Silva ne 665 -- Bairro lpanema -- Porto Alegre/RS -- CEP 91 751 -030, portador da Carteira
de Identidade n ' 9077708031 expedida pda SSP/RS e CPF Re 033.168.000-93,
EDUARDO PORTO RORATO, brasileiro, solteiro, maior, empresario, nascido em
26/10/1993, residente e domiciliado na Av. Juca Batista ng 8000 -- Apto 124 -- Bairro
Chap6u do Sol -- Porto Alegre/RS -- CEP 91 781 -200, portador da Carteira de Identidade
n' 9082765166 expedida pda SJS/RS e CPF nP 021 .882.770-90 e CLARISSE MARIA
VARGAS, brasileira, divorciada, empresaria, nascida em 16/09/1962, residente e
domiciliada em Porto Alegre/RS, na Avenida Teres6polis n ' 3236 -- Apto. 608 -- Bairro
Teres6polis -- CEP 90870-000, portadora da Carteira de Identidade n ' 3005026459
expedida pda SSP/RS e CPF n ' 406.070.700-72, Onicos s6cios componentes da
Sociedade Limitada que gira sob a denominagao social de IMOBITARGET
COMUNICAQAO VISUAL laDA, estabelecida em Porto Alegre/RS, na Rua Professor
Cristiano Fischer n9 2222 -- Loja Ol-- Bairro Partenon -- CEP 91530-034, inscrita no CNPJ
n' 07.611 .029/0001-59, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do Sul sob o nQ 43205587271 em 29/09/2005 e Optima alteraQao sob o n ' 7939991
em 26/1 0/2021 resolvem de comum acordo alterar os instrumentos constitutivos e fazem
segundo as clgusulas e condiQ6es a seguir:

Primeira: Ingressa na sociedade a s6cia IMOBI PARTICIPAQOES SOCIETARIAS
LADA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas n ' 44.620.081/0001-06, arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do Sul sob o NIRE 43209268242, com sede na Rua Nicolas Mathias Fauci n ' 1 51
-- Casa 16 -- Bairro jardim do Salvo - Porto Alegre/RS -- CEP 91410-330, neste ato
representada por seu administrador Representante Legal DANIEL DA COSTA SILVA,
brasileiro, casado pelo regime da separagao de bens, empresario,
02/12/1980, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua Nicolas
n' 1 51 -- Casa 1 6 -- Bairro jardim do Salso - Porto Alegre/RS -- CEP
da Carteira de Identidade R9 50700291 51 expedida pda SSP/RS
87

nascido em
Mathidb :ala

91 41 0-330. bort&dor
65@30

©
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Segunda: Retira-se da sociedade o s6cio DANIEL DA COSTA SILVA, na qualidade de
cedente, cede e transfere, neste ato a totalidade de suas quotas de capital social a titulo
de transfer6ncia de quotas de sua titularidade para a incorporagao e integralizagao ao
capital subscrito e patrim6nio de IMOBI PARTICIPAQOES SOCIETARIAS AIDA,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas n '
44.620.081/0001 -06, arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob
o NIRE 43209268242, com sede na Rua Nicolas Mathias Falci n ' 151 -- Casa 16 -- Bairro
jardlm do Salsa -- Porto Alegre/RS -- CEP 91410-330 no valor de R$ 786.000,00
(Setecentos e oitenta e seis mil reals), sendo que R$ 52.676,00 (Cinquenta e doin mil
seiscentos e setenta e seis reals) totalmente integralizado representado por pain6is de
publicidade e propaganda tips front light em estruturas met61icas e R$ 733.324,00
(Setecentos e trinta e tr6s mil, trezentos e vinte e quatro reais) totalmente-J integralizado
em moeda corrente nacional, sendo que o s6cio retirante da a sociedade e
individualmente aos s6cios, plena e gerd quitagao at6 a presente data e em 6pocas
futuras, dente que nada mais tem a participar ou reclamar da sociedade. Da mesma
forma a s6cia ingressante, representada por seu administrador, declara nio haver
nenhuma pend6ncia financeira, obrigacional ou contratual do s6cio que se retira.

Terceira: Retira-se da sociedade o s6cio RODRIGO PORTO RORATO, na qualidade
de cedente, cede e transfere neste ato a totalidade de suas quotas de capital social a
titulo de transfer6ncia de quotas de sua titularidade para a incorporagao e i.ntegralizagao
ao capital subscrito e patrim6nio de IMOBI PARTICIPAQOES SOCIETARIAS LADA,
pessoa jurfdica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas n '
44.620.081/0001-06, arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob
Q NIRE 43209268242, com sede na Rua Nicolas Mathias Falco n ' 1 51 -- Casa 1 6 -- Bairro
jardim do Salso - Porto Alegre/RS-- CEP 91410-330 no valorde R$ 48.500,00(Quarenta
e oito mil e quinhentos reais) em moeda corrente nacional, sendo que o s6cio retirante
da a sociedade e individualmente aos s6cios, plena e gerd quitagao at6 a presente data
e em 6pocas futuras, dente que nada mats tem a participar ou reclamar da sociedade.
Da mesma forma a s6cia ingressante, representada por seu administrador, declara nio
haver nenhuma pend6ncia financeira, obrigacional ou contratual do s6cio que se retira.

Quarts: Retira-se da sociedade o s6cio RICARDO SILVA DA SILVEIRA, na qualidade
de cedente, cede e transfere neste ato a totalidade de suas quotas de capital social a
titulo de transfer6ncia de quotas de sua titularidade para a incorporagao e i.ntegralizagao
ao capital subscrito e patrim6nio de IMOBI PARTICIPAQOES SOCIETARIAS LADA,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas n '
44.620.081/0001-06, arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob
o NIRE 43209268242, com sede na Rua Nicolas Mathias Falco n ' 1 51 -- Casa 1 6 -- Bairro
jardim do Salso - Porto Alegre/RS -- CEP 9141 0-330 no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil
reals) em moeda corrente nacional, sendo que o s6cio retirante da a sociedade e
individualmente aos s6cios, plena e gerd quitagao at6 a presente data e em 6pocas
futuras, dente que nada mais tem a participar
forma a s6cia ingressante, representada por
nenhuma pend6ncia financeira, obrigacional ou

.aae. uaou reclamar Qa soc
seu administrador,/deo 'a
contratual do s6ciq'que se
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Quinta: Retira-se da sociedade o s6cio CASSIO PEREIRA MENSCH, na qualidade de
cedente, cede e transfere neste ato a totalidade de suas quotas de capital social a titulo de
transfer6ncia de quotas de sua titularidade para a incorporagao e integralizagao ao capital
subscrito e patrim6nio de IMOBI PARTICIPAQOES SOCIETARIAS LTDA, pessoa juridica
de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas n ' 44.620.081/0001-
06, arquivada naJunta Comercial do Estado do Rio Grande do Sulsob o NIRE 43209268242,
com sede na Rua Nicolas Mathias Falci n ' 1 51 -- Casa 16 -- Bairro jardim do Salso - Porto
Alegre/RS -- CEP 91410-330 no valor de R$ 48.500,00 (Quarenta e oito mil e quinhentos
reals) em moeda corrente nacional, sends que o s6cio retirante da a sociedade e
Individualmente aos s6cios, plena e gerd quitagao at6 a presente data e em 6pocas futuras,
dente que nada mais tem a participar ou reclamar da sociedade. Da mesma forma a s6cia
ingressante, representada por seu administrador, declara nio haver nenhuma pend6ncia
financeira, obrigacional ou contratual do s6cio que se retira.

Sexta: Retira-se da sociedade o s6cio EDUARDO PORTO RORATO, na qualidade de
cedente, cede e transfere neste ato a totalidade de suas quotas de capital social a tftulo de
transfer6ncia de quotas de sua titularidade para a incorporaQao e integralizaQao ao capital
subscrito e patrim6nio de IMOBI PARTICIPAQ6ES SOCIETIARIAS IRDA, pessoa juridica
de direito privado, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas n ' 44.620.081/0001-
06, arquivada naJunta Comercial do Estado do Rio Grande do Sulsob o NIRE 43209268242,
com cede na Rua Nicolas Mathias Falci n ' 151 -- Casa 16 -- Bairro jardim do Salvo - Porto
Alegre/RS -- CEP 91410-330 no valor de R$ 48.500,00 (Quarenta e oito mil e quinhentos
reals) em moeda corrente nacional, sendo que o s6cio retirante da a sociedade e
individualmente aos s6cios, plena e gerd quitagao at6 a presente data e em 6pocas futuras,
dente que nada mats tem a participar ou reclamar da sociedade. Da mesma forma a s6cia
ingressante, representada por seu administrador, declara ngo haver nenhuma pend6ncia
financeira, obrigaclonal ou contratual do s6cio que se retira.

S6tima: Retira-se da sociedade o s6cio CLARISSE MARIA VARGAS, na qualidade de
cedente, cede e transfere neste ato a totalidade de suas quotas de capital social a tftulo de
transfer6ncia de quotas de sua titularidade para a incorporagao e integralizaQao ao capital
subscrito e patrim6nio de IMOBI PARTICIPAQOES SOCIETARIAS LTDA, pessoa jurfdica
de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas n ' 44.620.081/0001-
06, arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sulsob o NIRE 43209268242,
com cede na Rua Nicolas Mathias Falci n ' 1 51 -- Casa 16 -- Bairro jardim do Salso - Porto
Alegre/RS -- CEP 91410-330 no valor de R$ 48.500,00 (Quarenta e oito mil e quinhentos
reais) em moeda corrente nacional, sendo que o s6cio retirante da a sociedade e
individualmente aos s6cios, plena e gerd quitagao at6 a presente data e em 6pocas futuras,
dente que nada mais tem a participar ou reclamar da sociedade. Da mesma forma a s6cia
ingressante, representada por seu administrador, declara nio haver nenhuma pend6ncia
financeira, obrigacional ou contratual do s6cio que se retira.

Oitava: O capital social que 6 de R$ 1.000.000,00 (Um milhio de reais), divididos em
1 .000.000 (Um milhao) de quotas no valor nominal de R$ 1 ,00 (Um real) cada, sendo que
R$ 52.676,00(Cinquenta e dais milseiscentos e setenta e seis reais) totalmente integralizado
representado por pain6is de publicidade e propaganda tipo front light em estruturas metglicas
e R$ 947.324,00 (Novecentos e quarenta e sete mil trezentos e vinte e
totalmente integralizado em moeda corrente nacional, permanece inalterado e
a cessio e transfer6ncia de quotas nas clgusulas segunda,
s6tima do presente instrumento, fica distriburdo ao s6cio da

ltro reals)
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sexta eteri
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Paragrafo quarto -- O s6cio podera ser excluido judicialmente da sociedade, por
iniciativa da maioria dos s6cios, em casa de incapacidade superveniente.
Par6grafo quinto -- O s6cio declarado falido ou que tenha a quota liquidada
judicialmente sera excluido da sociedade de pleno direito.
Paragrafo sexto -- O s6cio exclufdo da sociedade por qualquer outro motivo previsto
neste contrato ou na legislagao, teri sua quota liquidada.
Par6grafo s6timo -- A liquidaQao da quota sera realizada por meio pagamento de
haveres em, no minimo, 24 (vinte e quatro) prestaQ6es mensais iguais e sucessivas,
corrigidas monetariamente polo IGPM-FGV, conforme os crit6rios dos paragrafos
seauintes
Parggrafo oitavo -- Para evitar custos de avaliaQao os s6cios remanescentes detentores
de, ao menos, 50% (cinquenta por cento) do capital social e o s6cio retirante poderao
realizar acordo acerca dos valores a serem pagos para liquidagao, sendo que tal acordo
valero independente de validagao por empresa especializada, dando-se por quitadas as
obriga96es da Sociedade perante o s6cio retirante.
Par6grafo nono -- Caso nio deja possivel o acordo do paragraf o acima. por diverg6ncia
nas avaliaQ6es dos S6cios remanescentes e do retirante, o valor de dada quota de capital
do S6cio que deixar a Sociedade em qualquer uma das hip6teses do caput delta
Clgusula ou de outra clgusula resolutiva do Contrato em relaQao a um s6cio,
correspondera ao valor patrimonial das referidas quotas, referente a media aritm6tica do
f aturamento bruto dos Oltimos 60 (sessenta) meses multiplicado por 6, montante sobre o
qual deverg ser aplicado o percentual de quotas do s6cio retirante, tomando como data-
base o evento de safda do S6cio.

D6cima Quinta: A sociedade se dissolverg: i) peso consenso dos s6cios; li) pda extingao
da autorizagao de funcionar; iii) pelo exaurimento de seu fim social.

Paragrafo Primeiro -- a sociedade ainda se dissolverg parcialmente, em relagao a um
Onico s6cio, quando este se retirar a qualquer momento, desde que notifique os demais
s6cios, com anteced6ncia minima de 60(sessenta) dias, oportunidade em que os demais
s6cios poderao, no puzo de 30 (trinta) dias subsequentes a notificaQao, deliberar pda
dissoluQao da sociedade.
Paragraf o Segundo -- Em caso de resoluQao da sociedade em relagao a um de deus
s6cios, adotar-se-A o procedimento de liquida9ao na forma do Paragraf o Sexto e
seguintes das CIAusula D6cima Oitava.

D6cima Sexta: Para ingresso de terceiros como s6cios da Sociedade, essen somente
ingressarao com a anu6ncia de 60% dos votos do capital social, de cuja decisgo deverg
ser lavrada ata, com, no minimo, os termos estabelecidos com relagao a entrada:
a. Qualificagao das Panes Ingressantes;
b. NOmero de quotas emitidas e o correlato percentual destlnado a cada Parte
ingressante;
c. Valor a ser integralizado, por cada Parte Ingressante,
Sociedade.

para efetivaQao do in
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D6cima S6tima: Os Acordos de S6cios devidamente arquivados na cede da Sociedade,
que estabeleQam clgusulas e condiQ6es para alienagao de quotas de emissio da
Sociedade, disciplinem o direito de prefer6ncia, regulem o exercicio do direito de vote,
estabelegam o exercicio do poder de controle e a distribuigao de dividendos, dentre
outros, servo respeitados pda Sociedade e sua administragao.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em OI (uma) via

Porto Alegre, 06 de janeiro de 2022

DANIELDACOSTASILVA RODRIGOP6RTORORAT0

RICARDO SILVADASILVEIRA CLARISSEMARIAVARGAS

CASSIOPEREIRAMENSCH EDUARDOPORTORORATO

DANIELDACOSTASllNA
Administrador/nio s6cio

RICARDOSILVADASILVEIRA
Administrador/nio s6cio

EDUARDOPORTORORATO
Administrador/nio s6cio

IMOBI PARTICIPAQOES SOCIETARIAS LADA
Representada pelo s6cio administrador Daniel da Conga Silva
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SEnvtQOS DO
RIO GRANDEDOSUL

Registro Digital

Documento Principal

Identinlcagao do(s) Assinante(s)
CPF gnome

033.168.000-93 ICASSiO PEREIRA MENSCH

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb

Selo Prata - Biometria Facial

Data Asslnatura

07/01/2022
ITI

406.070.700-72 ICLXRISSE MARIA VARGAS

Asslnado utilizando o(s) seguinte(s) belo(s) do g vb 4l@ !!L

Seko Plata - Biometria Facial

07/01/2022

971 .065.930-87 I DANIEL DA COSTA SILVA

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) seko(s) do g vb

Self Ouro - Certificado Digital

07/01/2022

ITI

021 .882.770-90 lnouAnoo PORTO RORATO

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) self(s) do g vb @? !y:-.

Seko Pratt - Banco do Brasil - Internet Banking, Seko Prata - Cadastro via Internet Banking

07/01/2022

335.222.000-04 I RICARDO SILVA DA SILVEIRA

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) self(s) do g vb 4@ U:

Solo Ouro - Certificado Digital

07/01/2022

021 .882.780-62 jnoDKIOO PORTO RORATO

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) belo(s) do g vb @ !E

Self Plata - Biometria Facial

07/01/2022
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NOmero do Protocolo NOmero do Processo M6dulo Integrador Data
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@
Sistema Nacional de Registry de Empresas Mercantil - SINREM
Govemo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo
Junta Comercial. Industrial e ServiQos do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTUNTiCAQAO REGISTRODIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa IMOBITARGET COMUNTCACAO VISUAL LTDA , de
CNPJ 07.61 1.029/0001-59 e protocolado sob o nQmero 22/005.952-7 em 07/01/2022, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o n6mero 8120347, em 28/01/2022. O ato foi deferido eletronicamente polo examinador Aristoteles da
Rosa Galv5o.

Certifica o registry, o Secretirio-Gerd, Carlos Vicente Bemardoni Gongalves. Para sua validagao, deverf ser acessado
o sino eletr6nico do Portal de Servigos/ Validar Documentos Gittps://portalselvicosjucisrs.m.gov.for/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o nimero de protocols e shave de seguranga.

DgQulDgnto PrjnQji2a!

Assinante(s)
CPFNome
97 1 .065.930-87 DANIEL DA COSTA SILVA

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) belo(s) do g "b

Solo euro - Certificado Digital

021.882.770-90 EDUAlIDO PORTO RORATO

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) solo(s) do g vb

Solo Pratt - Banco do Brasil- Internet Banking, Solo Plata - Cadastro via Internet Banking
335.222.000-04 RICARDO SILVA DA SILVEIRA

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) solo(s) do g xa 81g!.

Solo Ours - Certificado Digital

021.882.780-62 RODRIGO PORTO RORATO

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) Belo(s) do g -b
Solo Prata - Biometria Facial

033.168.000-93 CASSIO PEREIRA MENSCH

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) solo(s) do g "b
Solo Plata - Biometria Facial

406.070.700-72 CLARISSE MARIAVARGAS

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) solo(s) do g vb
Solo Plata - Biometria Facial

Data Assinatura
07/01/2022

07/01/2022

07/01/2022

07/01/2022

07/01/2022

07/01/2022

A autencidade dense documento pods ser conferida no PClfla! !!g SQrl4gos da
n6mero do protocolo 22/005.952-7.

ilHB inil&mando/o
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Ca ia de Processo
Assinante(s)

CPF Noms Data Assinatura
971.065.930-87 DANIEL DA COSTA SILVA 07/01/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) solo(s) do g vb @!U

Se[o Ouro - Certificado Digita]



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econ6mico e Turisma
Junta Comercial. Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICA(AO REGISTRODIGITAL
Data de initio dos efeitos do registry (art. 36, Lei 8.934/1 994): 06/01/2022

Documents assinado eletronicamente por Aristoteles da Rosa Galvao, Servidor(a) Pablico(a), em
28/01/2022,as 15:52.

a

A autencidade dense documents pods ser conferida no
n&mero do protocols 22/005.952-7.

irta] :J ' informando o
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIQOS DO
RIOGRANDE DOSUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por

Porto Alegre. sexta-feira, 28 de janeiro de 2022
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IdentificaQao do(s) Assinante(s)
CPF Nome

193.107.810-68 CARLOS VICENTE BERNARDONIGONCALVES


