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e outros sêÍvrços de inform

63 19 4-OO _ Portâis, provedore§ de conteúdo

E:

a5.13 9_oo _ Ensino fundamentâl;
8s.20-1-oo - Ensino médio.
objeto sociâ1, a cláusulâ Segunda do Contrãto sociãl'
passâ a viSorar com a leAurnte redação:
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coNsoLlDAçÃO OO CONTMTO SÔCIAL

3.1. as Cláúsulãs e condições estabelecidas que não foram expressamente modiÍl'âdas
por esta altêraçâo contanuam êm vigor.

por
3.2. Tendo em vista todãs as âlterações acimã Íeferida§, o titirlar deliberã'

quê passârão
unanimidâde, MODIFICÁR ECONSOUOAR os atos constltutivos da Empresâ,
para
todos Ôs fins
anteriores,
disPosiçõês
revogadasâs
a vi8oÍar com a seauinte redação,
e eíe(os de dirêato:
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RASTNOVICI SOLUçÕEs EDUCÂCIONAIS
CNPJ ne 31.332.487lom1-33
NIRE: 26.6.OO2G)27-1

blicâi

ÊlRE

DO NOME EMPRESÀRIAL DASEDE E DAS FILIAIS

cúUsuLA

A RAglNovlcl

SoLUçOES

A MstNovlcl

SoLuçÕEs

PRIMEIRA- a emprêsã 8iía sob o nome empresarial

_

EIRÊU, pocl€nclo utilizar ãpenas
€DUCACIONAIS como nome Íántâsia

EDUCACIONAIS

clÁusuLASEGUNDÀAempresalem§edenãRuadaalfândega'3s'lojã4o1'Shoppina
Paço Alfândegâ, BairÍo do Rêcife, Rêcifê/PE, CEP 5OO3O_O3O'

abrir ou fechar filial ou outra
CúUSULÀTERCEIM. a empresa pode, a qualqoer tempo'
dependência. mediante alterâção do ato cÔnstitutivo'
DO OBIETO SOCIAL E DA

cúUsulÁ

DUMçÃO

QUARTA. a empresa têm por objetos sociais:

publicaçóês pêriódicàs;
18.11-3-02 - lmpressão dê livrôs revistas ê outras
58.L1-5-OO _ Edição de livÍos;
5a-21-2 OO - Edição intê8rada à impressão de livros:
quâlquer suporte;
re.SoO-oa - tup."arção de softwâÍe êm
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ricênciâmento
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85.13-9-OO - Ensino fundâmental;
a5.2O-1-OO - Ensino médio'
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é indeterminãdo'
atos constitutivos e sêu prazo de duraçãÔ
DO CÂPIÍAL SOCIAL
RS 95'4OO,Oo (novênta e cinco mile
CúUSULA SETA. A empresâ tem o câpitâlsocialdê
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cúUSULA SÉnMA.

A

responsabrlidade

do titulâr é restritâ ao vator

do capital

integralizãdo.
DA AOMINISTRAçÃO

FP

CúUSULA OIAVA. A àdministração cebe ao seu titulâr com os poderês e atribúições de
represêntação ativa e pâssivà, iudicial e extrajudicialmente, podendo praticâÍ todos (,5
âtos compreendidos no objeto, sêmpre dê interêsse de empresâ, âutori2ado o uso do
nomê empÍêsarial.
OO SALÂNçO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CúusuLA NoNA- ao término dê cãd. exercicio dã emprêsa, em 31 de dêzembro,
procêder-se-á a elaboração do inventário, do bôlanço Pâtramonial e do balanço de
resultado econômico, cabendo ão titular, os lucros ou perdãs âpurado§DO FALECIMENTO

CúUSULA DÉOMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suâ
atiüdade com os herdeiros ou §ucessores Não sendo possÍvel ou inexistindo jnteÍesses
destes, o valor de seus hàveres será apuÍado e liquidâdo com base na §ituàção
patrimonial da emPres:, na dãtâ dã resolução, veriÍicâda em balãnço êspêcialmente
E

DA DECLÂRAçÂO DE DESIMP€OIMENÍO

CúUSUtA OÉctMA PRlMEltta- oAdmini§trador declarà,sob â5 penas da lei, que nâo está
impedido de exeícer a administràção da empresa, por lea espe€ial ou em virtude de
condenação .riminal. ou poÍ 5ê encontrar sob os efeitos dêla, ã penà quêv€de, ãinda que
temporariamente, o acesso â carSos pÚblicos, ou por crime falimentar, de prevaricâção,
peitã ou suboíno, concussão, pêculato ou cont'a a economia Populâr, contra o sistêmã
financeiro nâcionà|, contÍâ normas de dêÍesa dà concorrêoc'a, cont'a as relaçõê< de
consumo, fé pÚblaca ou proprledàde

t

o titulâr da empíesa declarô que não participa de outrâ
o***'
mesma modàlidade, estando dêsimpêdido p'ra ser titurar
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Processo n1

Reblical

CPL/PMAAP

A

001-33. por
empresâ A.Rabinovici Soluçóes Educacionais Eireli, insdita no CNPJ no 31.332
interm&io de seu representante legal o Sr. Alan Rabinovici, portádor dâ Cl no 2.453.400 e do CPF no
782.555.894-49, DECLARA, sob as sançôês administrâtives cabíveis e sob es penas da lea, em espeqal o
art. 299 do C&igo Penal Brasileiro, que:

L

Quanto a empÍegar agentes ancápazes üJ relalivamente incapazes: consoante o disposto no lnciso V
do Art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1983, ãcrescido pela Lei no 9.854, de 27 dê outubro de

)

1999, que não poqsui em seu quâdro de pessoál emprêgãdo(s) com menos de 18(dezoito) anos em
trabalho notumo, peÍigoso ou insalubre, e em quâlquer trâbalho menores de 16 (dezessêis) ânos, salvo
na condiçáo de aprendiz a páÍtir de 14 (quatorze).
Quanto ê coodiçáo ME/EPP/COOP, esta empresa está exduida das vedaçóes constantes nâ Lei
Comdementár no. 14712014 e; na pÍesente data, é considêrada:

(

)MICROEMPRESA, conforme

Lei Complementar no

14712014

(x ) EMPRESA DE PEQUENO PORÍE, conforme Lei Comdementar no
14720't4

( ) COOPERÂTIVA, conforme artllo 34 da Lei Federel no. 1'1.488/2007.

O Não é ME/EPP/COOP.
3.

4.

Quanto eo deno coÍlhêcimênto e âlendimênto àls exigêncjas de habilitaçáo: que êsta empresa
âtende â tod6 os requisitos dê habilltação, bêm como apresenta sua proposta com indicação do
obieto ê do preço oÍerecjdo os quais atendem denamênle ao Edital.
Quanto a inexistência dê Íato impeditivo de liotar; nos lermos do artigo 32, § 2.o, da Lei Federal
no 8.666/93. que até a presente detâ nenhum Íato oconeu que a inãbilite a pãrticjpar da
CONCORRENCIA em epígraÍe. e que mnlra elâ náo existe nenhum pedido defalência ou
concordata. Declara, outrossim, conhecer na lntegrá o Editâl e que se submete a todos os sêus

a. Deciara ainda, nos termos do âítigo 90, lll, da Lei Federal n.o 8.666/93, que não possui em
seu quadro funcional servidor público ou di.igente de órgão ou entidade contratante ou
responsável p€la licitaçáo.

b. Dedara também, nos teímos do artigo 90. I e ll, da Lei Fêderal n.o 8.666/93, que não incide
em suas hipóteses vedadas.

5.

Quanto a elaboràÉo independente de proposta:

a) A pÍoposta anexa Íci daboÍâda de manêira independente (pelo licilânte), e que o conteúdo da
proposia ânêxe náo íoi, no todo ou em pârte. diíeta ou indiretãmentê, infoímado a, discuüdo com ou
rêcêbido de qualquer oulro paÍticipante polencial ou de fato da (identificáção de licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Á. RABINOVTCT 5OIUçÕES EDUCACIONATS - EtREL|, cNp, n, 31.332-4a^OOO1-33,
Ru.do Brum 4S5 - Gâlpãô oo00 Rêciíê Pêrnambuco Cf P 5003c260
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Processo

b) A intenÉo de apresentar a proposta anexa náo Íoi i
quâlqueÍ outro pârticipante polencial ou de íato da (identiÍcaÉo
por quelquêr pêssoâ;

a, disculido com ou recebido de

licitaÉo), por qualquer meio ou

c) Que não tentou, por qualquer meio ou poÍ qualquer pessoa, influh na decisão dê qualquer
outo partopante potencial ou de fato da (identifcaÉo da licitaÉo) quanto a participar ou não da
referida licitaÉo;

d) Que o conteúdo da proposta anexa náo será, no todo ou em parle, direta ou indiretamente,
comunicado a ou disorlido com qualquer orrtro participante potencial ou de íato da (idenlific€çáo da
licitâÉo) ântes dâ adjudicaÉo do obieto da reíenda [citaÉo;

e) Que o conteúdo da proposla anexa náo íoi. no todo ou em perte, direta ou indirêtamente,
inÍormado â, discuüdo com ou recebido de qualquer integrante de (órgão lidtante) antes da abêrtura
oÍcial das propostas:

0

Oue está plenamente ciente do teo. ê dâ eíensáo desta deda.eção e que detém plenos

poderes e iníormações pera frmá"|a.

Re(j.ie, 22103122
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olat-
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Alan Rabinovici
A.Rábinoüci Solu@ês Educacionais Eireli
CNPJ 31 .332.,187/0001 -33

A. RABINOVTCI SOLUçÕES EDUCACIONAIS - ElRELl, cNpr n! 31.332.487\0001-33,
Rua do Brúm4SS

-
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CtP 5003G26o CXP 052

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão
Secretaria de Gestão

e

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC
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Â. R-ABINOVICI SOLUCOE§ EDUCACIONÁIS EIRELI

Átividade Econômica PrinciPal:

PUBLIC^ÇÔES PERIÓDICÂS
lEll-3/02 - IMPRESSÃO DE IJVROS, REVISTÂS E OUTMS

Endereço:

ALFÁNDEGÂ - RECIFE - Recife
RUA ÂLFÀNDEGÂ, 35 - LoJA 0401 SHOPPING PÂCO
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Pernambuco

r* t.,-.*
I",oljrr...
'Ài.'..irã-a"],"
*u';',i

{ii.do

em z2/ol/zozz

ts:tl

pod.rt
á.

*r

vÊnncrü

ac"-'"r"'

no

tnd'rcço

-"'"d-

"o"

::-.'.o.iPxYf::T?:T'::

i;

lde

I

Folhas o9
Processo nl

ÍRIBU AL DE CONTAS DA UNIÃO
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apÍesentar os reslltados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretârnente nos bancos de dâdos dos Íespectivos cadâstros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro coÍlsultado. A
informaçâo relativâ à razão socia.l dâ Pessoa Jurídica é extraida do Cadasto Nacional da
Pessoa

Juridic4 mântido pela Receitâ Federàl do Brâsil.

Consultr reâlizads eú; 17lO3l2O22 ll:10:13
da Pessoa Juridica:
Social: A. RABINOVICI SOLIICOES ÊDUCACIONÂIS EIRELI
J:31.332.487/0001-33

Resultados dâ CoÍsultâ Eletrônicâ:
ão Gestor: TCU
adastro: Licitantes lnidôneos
sultado da consulta: Nad! Consta
a acessar a

certidâo

al do

,

cli

Cestor: CNJ
adastro: CNIA - Cadastro NâcioÍal de Condenâções Cíveis poí Àto de Improbidade
dministrativa e Inelegibilidâde
Resultado da consulta: Nadà Constâ
acessar a

ceíidâo oíginal no portal do órgâo gestor, clique

AIUI

Ccstor: Portal da Tr.nsparência
: Cadastro Nacional de Empresas lnidôíeas e suspensâs
Itado da consulta: Nads Consta
acessar a certidâo

oíginal no portal do órgão gestor,

c!S4!4L

Gestor: Portal dâ TÍansPârâlcia
: CNEP - Câdâstro Nâcioíal de Empresâ§ Púnidâs
Itado da consulta: Nads Con§t{
acessar a certidão oÍiginal no porlat do óÍgão gestoÍ, clique

Obs: A consulta consolidada de pessoajuídica

viu

4(Àl!'

alender aos principios de simplificaçâo e

racionalizâção de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n' 12.965, ife-T5ilE
de 2014, Lei n' 13.4ó0, de 26 dejunho de 2017, Lei n" 13.726, de 8 de outubÍo de 2018,
Decreto n" 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.

Improbidade Administrativa e Inelegi
CeÉidão Negativa

CeÍtifico que nesta daia

(1710312022

às 11:í3) NÃO CoNSTA no cadastro

de lmpÍobidade Administrativa e
Nacional de Gondenações Cíveis por Ato
trânsito em iulgado ou sanção ativa
lnelegibilidade Íegislros de condenação com
quanto ao CNPJ n' 31.332'/t87l0001-33'

não implica aulomáfico e nec6sádo recoíhecimênto
A condênaÉo pôr atos de impÍobidade administsativa
inelegibilidade do condenado'
ponaldoÍSÉ êm httol/divuloacandcontas tse'ius'br/
Para consultâs sobíô inelegibilidade ace§sê

de contÍDlê
âutenticidade pode ser por meio do nÚmeÍo
Esta ceÍidão é expedida gratuitâmente suâ

da

ceítidao'oho
hRos://www'ç!i-ius'bÍ/impíobidâde êdÍ'autenticâr
6233-42161a1E-4422 Íasêguinte êndeíeço:

Gê6óo sn: 1710312V22 âê 11:13:42
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ErLh tic a:

Das partes:

EoUK.A| LTDA pessoa juridicâ

a)

de direito

pravâdo, inscrita

no

CNPI sob n'

44.519.92V0001-30, com sede a Av. 8arão de Studârt, n" 2.360, sala 1430,]oâquim
Íávora, Fortaleza, Ceârá, CEP60.120-002, representâda porseu sócio ãdministrador, Sr.
Fabio Feíreira Feijo, brâsileiro, casâdo, empresário, inscrito no CPF sob n'456490303-

91, portador do RG n-" 91002163482 SSP/CE, nâ condição de REPRESENTANTE legâ|,
dorâvahte denominadâ EDUK.Al.

b)

A. RABINOVICI SOLUCÕES EDUCACIoNAIS - ElREtl. pessoâ jurídicâ de direito privado,
inscrita no CNPj:31.332.48710001-33, com sede à Ruâ Alfândegâ, n'.35 Loja 401

-

Shopping Paço Alfandega, Recife/PE, CEP 50.03G030 neste âto representadâ por seu
sóçio administrador, Sr. Alân RabÍnoüci, brasileiro, empresário, RG 2.453.4O0

SSP-PE,

CPF 782.555.894-49, doravante denominado de VIOS.

CONSIDERANDO QUE:

1.

EDUK.AI desênvolve e distribui plataformas e conteúdos educacionâis e didáticos, em

rneio di8ital, para ensino a distância ê materiêis de suporte gráfico EDUK.AI, bem como
demais pârceiÍos tendo metodologia própria de aprendizagem baseada em lnteligênciã

ArtiÍicial como perte integrante da plataforma;

2.

Entende-se como CLIENÍE a entidade de personalidade iurídica (pública ou privada) ou

fisica que adquirirá e usufruirá dos produtos e/ou da metodolo8ia EDUKÁ|, somado

a

outros seNiços de tercei106 em prol do sucesso da soluÉo como um todo;

3.

Entende-se como DISTRIBUIDOR umâ pessoa jurídica privâdâ ou organização social civil
que é responsável pelê celebração do contrato com o CLIENTE;

4,

O DISTRIBUIOOR é quem subcontratará e plataíorma tecnológica e â metodologia de
êprendizagem baseada em intellgência artiÍicial da EDUKÁl e pode oferecer diretamente

ou subcontratâr fornecedores para as atividades especificâs de gestão da mudança

e

adequação dos prmessos em prol da corretâ amplementâção no CLIENTE;

tr

Pásinâ I de ra

@

@

DocüS gn Envêlope lD: 30c02037-2E3c,4D1 E-3sE2-34AEFcc1 8775

Folhâs n..
Processo ng

Rublica;

5.

O DISTRIBUIDOR pode ofertar diretamente as soluções e serviços ao CLIÊNTE através da

suê própria área de venda ou efetuar parceriâs comerciais com
COMERCIAIS pârá

REPRESENTANTES

ter acesso a cânais de venda e/ou certeiras prospectadas (ou

em

prospecções) de CLIENTE;

6.

A VIOS declara

ter capacidade técnica, estar hêbilitada e ter estrutuíâ apropriada para ser

DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE COMERCIAL e/ou fornecedor das atividêdes especificas

de

geíão da mudançâ

e adequação dos processos das soluções EDUKÁl no CUENTE;

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Representáção Comerciâl de Produtos e

serviços Educâcionais, que se regerá pelâs cláusulas e condições seguintes, seus anexos e

termos aditivos, que constituem partes integrantes deste contrato.
clóusulo Ptimeiro
Do Objeto e Noturczo do Controto

O objeto do presente contrirto é a DlSTRlBUlçÃO dos Produtos, lúêtodologias e Serviços
Educacionait de propriedade do EDUK.AI, e de terceiros por ela distrabuídos, reláclonâdos no
Anexo I

-

Produtos e Sêrviços, junto aos órgãos pÚblicos ou privados, nas esferss federal,

estaduale municipal.

1.1

A parceria se dará nos seguintes termos:

1.1.1 Caso a venda seja realizada por intermédio exclusivo dâ VIOS como
DISTRIBUIDOR, ou seja, através de seu CNPJ, deverá este repasser ao EDUK.AI

percentuais conforme acordado no Anexo ll

-

Tebele progressivâ do valor da

parcela êfetivámente fâturada pelo o|SÍRIBUIDOR j

1.1.2

Sendo a vendâ faturada pelo CNPJ do DISTRIBUIDOR, câberá ao mesmo todos os
custos com prospecção comercial bem como gestão da mudançâ e adequação dos
processos do cliente;

1.1.3

Em cahais de venda que o DISTRIBUIDoR que não sejâ Vlos, a EDUK.AI informará

ao DISTRIBUIDOR que a VIOS é empresa homologade a reali2ar as atividâdes
especificas de gestão da mudânçâ e adequação dos processos em prol da correta

Pígrna 2 de

E

@

la

@

Oocusigô Envelopê

lD 80C02037-2E30-.4O1E,89E2-8,IAEFCC1B775

Processo n1
Ru

implementação no CLIENTE

e indicará para que ela tenha

blica

i

preferência em

implântar tais serviços.
1.2

Parâ eíeito deste contrato, o DISTRIBUIDOR poderá âtuar em todo

território nacionâ1,

informando previamente ao EDUKAI, conforme descrito no,Anexo l, suâ áreâ de
âtuação como rêgistro de oportunidades de negócios. O DISTRIBUIDOR terá prioridade
de 6 (seis) meses nas oportunidades gêradâs e apresentadas pelo mesmo.
1.3

Uma vez realizadâ â venda em determinado território/cidade, a VIOS terá

pliglidldg

nâ

renegociação e/ou íenovâção dos serviços, durênte período idêntico ao Contrato
renovado e/ou renegociado contados a pêrtir do encerrâmento deste,
1.4

O EDUKÁl não poderá manter NENHUM tipo de contato, divulgaçâo, distribuição e/ou
comercializar diíetamente com os Cliêntes ou potenciais cliehtes, dentro dâs localidades
e regiões solicitadas pela VIOS, com os Produtos e Serviços relacionados noAnexo l, salvo

com e eutorização EXPRESSA da VIOS.

Uma vez determinãdo um território de atuação com direito a exclusividade de âtuâção
pela VIOS pâra a ÉDUKÁ|, este não poderá mânter nenhum tipo de contato, divultar,

distribuire/ou comercielizarprodutos ou serviçosqueconíitem com
da EDUká|, salvo com a êutori2ação

1.6

EXPRESSA

o escopo de âtuação

da EDUK.AI.

A relação entre EDUK.AI e a VIOS não deve ser tomada ou coníundida com frânquia,
Sestão de netócios ou qualquer outra modalidade específica.

Chiusulo Segundo
Do Operocionolizoçõo do Contrdto

2)-

AÍorma, quântidade, conteúdo e cotação do materialde divul8ação serão definidos pelo
EDUK.AI em conjunto com e Vl05.

2.2

As quantidades necessárias para âtendimento do pedido das plataformâs, conteúdo e
materiais didáticos e educacionais, prestação de serviços e para divulgação que compõe
os produtos do EDUKAI, serão definidas em conjuhto pelo EDUK-Al e VIOS. Esse pedido

Piígina 3 de 14
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blic.;

inicialdeverá estârdisponívelpelo EDUK-Ala VlOs, para âtendimento aos órgãos públicos
ou privados sempre no inicio dos períodos estipulados pâra â divul8ação nos municipios,
em comúm acordo entre as partes-

2.3.

A VIOS deverá praticarjunto âos seus clientes, os vâlores de Produtos e Serviços deÍinidos

pelo EDUKÁI, estabelecidos por tabela de preços enviada, não sendo facultada à mesma
quêlquer màioração. sem previà autoÍizâção.

2.4.

Os valores dos produtos podem sofrer alteraçôes sem

entânto, propostas cômerciâis

já

a prévia consulta a VlOt

no

êncaminhâdas aos cliehtes, terão suas condições

honrâdâs pelo EDUKÁl, pelo períododevalidade máximo de 90 (noventa)dias, prazo este
a ser praticâdo pela VIOS.

2.5.

A VIOS arcará por suas próprias expensas, todos os gastos realizados em viâgens, visitas

comerciais, hospedâgem, alimentâção, locomoção,

e

demais custos inerentes

à

Representação Comercial, objeto deste contrâto.

2.6.

AVIOS e o REPRESENTADO (EDU K.Al) zelarão pelo bom nome que a5 empresas gozam no

mercado nacionã1.

2.7. A VIOS inÍormará de imediâto, ao EDUK.AI, a ocorrência de fatos que, por qualquer
mâneira ou forma, esteiâm prejudicando ou possam prejudicar e divulgâção e/ou
inclusive Íatos relativos à vaolâção dos direitos do EDUKÂ, ou à violação de direitos

autorais ou reprográÍicos do EDUK.AI e de seus âutores, conforme previsão dâ lei que
regula essa matÉria (Lei n" 9.610/98).

2.8.

A EDUKÁ| permitirá que â VIOS, através de seus prepostos, realize ecompanhâmento de

implentaçôes, ações de melhoria ou suporte dos serviços relativos ao escopo dê vendas

daVlOs,paracolaborarcomobomfuncionamentodassoluçôesofertâdasaosclientese
ajudar no tratamento de feedbacks recebidos dos mesmos-

2.9.

Despesas decorÍentes dâ participação em feirâs e eventos nos quais a mârcâ do EDUK.AI

tenha destaque poderão ser divididas proporcionalmente entre as pârtes, devendo,
porém, haver entendimento prévio entre as contratantes quanto à parti€ipaçãÔ e râteio
destas despesâs.
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blíca:

2.10. Despesas decorrentês da realização de provas conceitos, testes e impressões di

is de

materiâis pâra venda dos produtos são de responsabilidade da EDUK.AI.

dáusulo Íerceiro
Dos Compromissos e Responsobilidodes

31. Não haverá qualquer vínculo empre8atício ou outra respohsabilidade entre o

EDUK.AI e

os funcionários, subcontretados e sócios da VIOS, câbendo â VIOS cumprir todas as
obriBaçôes flscais, trabalhistas e previdenciárias relâtivâs â seus empregâdos.
3.2.

5ão de responsabilidãde da VIOS êpenas as obrigações trabalhistâs e manutenção de
quadro de Íuncionários para ações comerciais, vendas, e administrativas da VIOS. Ações
decorrentes da operacionalizaçâo, manutenção do produto ou demâis âções conduzidas
exclusivâmente pela EDUKÁl que gerem passivos trabalhistas de qualquer naturezá são
de responsabilidade da mesma não havendo responsabilidade solidárie da VIOS.

3.3.

Caso sejam intentados processos trabalhistâs contra o EDUK.AI, de responsâbilidade dá
VIOS, o mesmo, se obrigâ:

a)

A ingressar no prôcesso na qualidade de empregadorâ do reclamante, assumindo a

responsabilidadê dâí decorrente, isentando o EDUKÁl;

b)

A pagar os valores devidos diretamente ao empregado reclamante, no caso de
qualquer condenação que o EDUKÁivenha a sofrer nestes processos;

c)

A reembolsar integralmente oEDUK.AI, câsoestaseja compelida a realizarqualquer

pagamento em decorrência dos reÍeridos processos, em 10 (de2) diâs do
recebimento do aviso correspondente de que

o

pagâmento

foi eÍetuado

ao

reclâmante, podendo, aindâ, o EDUK-Al, compensar esses valores com as quantiãs
que deve

34

fu

a VIOS

em decorrência do presente contrato.

partes se comprometem, por si e seus empregados, a Suardarsigilo sobre tudo aquilo

que tomâr conhecimento, relativamente às atividedes e finelidâdes do objeto deste
contrato.

A VIOS se compromete a só utilizar pessoal especializedo na execução dos serviços
estabelecidos neste contrato.
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3-6.

Penalidades

ou ônus decorrentes da má prestação de serviços prestados ou

não

cumprimento dos serviços pela EDUK.AI para clientes intermediados pelâ VIOS serâo de
responsabilidâde da EDUK-Al.

3.7-

É

expressamente vedado transferií ou ceder para quem quer que seja e a que título for,

os direitos e obrigâções aqui

ajustadot erceto se houver prévia e expressa anuência das

partes.
3.8

Câso sejam intentãdos processos de qualquer natureza contrâ

a VIOS, pelo

não

cumprimento dâs obrigaçôes contratuais de respohsabiladade do EDUK"Àl na presteção
dos serviços, tais como, falta de suporte na implantação, disponibilização e manutenção

dos serviços da plataÍorma tecnológica e conteúdo, se aplicôndo solidâriâmente

ã

fornecedores parceiros da EDUKÁ1, esta se obrige:

a) A ingressarno processo na quâlidade de

res ponsável técn ico e

assumindo a responsâbilidade daídecorrente, rsentândo

b)

A pagar os

a VIOS;

vê,ores devidos diretamente ao reclamante,

condenação que

a VIOS

operâcionâlda solução,

no caso de quêlquer

venha a sofrer nestes processos;

c) A reembolsaa intetralmente â VIOS, câso esta seja compelida a realizar qualquer
pagamento em decorrênciâ dos referidos processos, em 10 (de2) dias do recebimento
do aviso correspondente de que o pagamento foi efetuado ao reclâmante.
3.9.

A VIOS e a EDUK-AI e comprometem a só utili2ar pessoâl esp€cializâdo na execução dos

seNiços estabelecidos neste contrato.

Aóusulo Quortd
Do utilizoção do Morco

4.1. A VIOS poderá se utilizer da marcâ do

-

PORTFÓL\O

EDUK.AI, desde

que com o seu prévto

consentimento, durante a vitênciâ deste contrãto, em:

a)

Placâs, fâixâs ou luminosos externos parâ colocação em sua fachadâ, feiras de livros e

eventos promocionâis;

b) Anúncios em jornais, revistâs

c)

E

e periódicos em caráter exclusivamente promocional;

Folhetos e melas diretas dirigidas a seus clienles, com teor promocional;
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4.2.

d)

Sacolês, brindes e material promocionalj

e)

Câ

ublíc á:

rtões de visita.

Ém toda utilização dâ mârca, a VIOS deve deirar expressa a inexistência de vinculo
societário, associâtivo ou de preposição entre as partes, devendo constar clâramente que
a VIOS

4.3.

meramente divulga e comercializa os Produtos e Serviço5 do EDUK.AI.

Com o término dâ vigência do presente contrato, a VIOS fica proibido de utilizar a marca

do EDUK-Al em qualquer de suas formas.

4.4. A VIOS ou qualquer outro DISTRIBUIDOR e a EDUKÁ| serão responsáveis, pela
implementação, treinamentq câpacitação, menutenção, bem como do
acompanhamento da qualidade e âceitação do produto pelo cliente.

Cláusulo Quinto
Do Prozo de Vigêncio e do Enceftomento do Controto

5

1.

O presente contrato inicia-se no ato de sua assinâtura, viBorando, por 2 (dois) ânos.
Podendo ser renovado âutomâticamente, caso hâja interesse entre âs pârtes.

5.2.

O presentê poderá vir a ser rescindido â quâlquer tempo, bastando tão somente que a

parte interessadâ notifique â outre quândo de suà intenção, com antecedêncra mínima
de 30 (trinta) dias, desde que honrados os compromissos de vendas e recebimentos
assumidos ou que venham a ser concluídos por indicação da VIOS.

5.3-

Caso haia a rescisão do contrato entre o EDUKÁl e â VIOS, conforme estipulaçôes acima,
a VIOS receberá seus valores de venda enquânto viger o

contrato de uso dâ plâtâíorma

das vendas comercializadas nas cidades âbertas pelo mesmo.

5.4. Quâlquer dâs partes poderá dar por rescindido este contrato, de pleno direito,
independentemente de quâlquer aviso ou de notificação, judicial ou extrajudicial, em
caso de violação das obrigações âqui essumidas, sern prejuízo da reparação dos danos

suportados pela parte prejudicadâ, ou âindâ nâs seguintes hipóteses:

a)

Requerimento de concordâtâ, dêcrêtação dê falêhcia ou dassolução judicial ou
extrajudiciâl de qualquer das partes;

E
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b)

blica:

Transferência do controle âcionário da outra paTte, para trupos ou pessoas alheias ao
âtuâl contrato social.

55

fu

obri8açôes das partes persistirão mesmo depoas do término deste contrato no que

disser respeito aos contratos celebrados com terceiros.
5.6.

A extinção deste contrato não alcançerá os direitos e as obragações mútúas entre

as

partes e nem delas em relação â terceiros até que csmpridas segundo as suas naturezas.

57. A rescisão, sem motivo do presente contrâto pelo

EDUKÁ|, fora dos casos previstos no

Artigo 35 da Lei nq4.886, de 8 de de2embro de 1-965, dará aV|OSo direito ao aviso prévro

de 30 {trintâ) diâs (Artigo 34) e umâ indenização de 1/12 (um doze avos) do total das
comissões auferidas durante o tempo em que foi erercida a representâção nos termos
do Artigo 27, letra "j ', da Lei ns 8.420, de 8 de máio de 1.992 que deu nova redação à Lei
ne

5.8.

4.886/6s.

No caso de rescisão deste contrato, a VIOS flca responsável pela devolução, reembolso

ou

ressarcimento

âo EDUKÁ| dos materiais didáticos para divulgação e

vendâ

consignados em seu poder.

cláusuld Sexto
Oos Penolidodes

61. o descumprimento, pelo EoUKÁ|ou pelaVIOS,

dâs obrigações que lhes são impostâs por

este contrato, dará ensejo, quando cabível, a requerimento de indenizações por perdas,
dahos e lucros cessantes.

62

O

EDUK.AI

ou â VIOS analisará caso a câso âs situações que possâm resultar em

penalidâdes, e convocaíá â outra paíte pâra prestaros devidos e prévios esclarecimentos
opoTtunos.

E
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cláusulo Sétimo
Do Sigilo

).1

As partes porsi, seus empregados e prepostos

obritam-se

a mantea siSilo sobre

quaisquêr

dados, materiâis, documentos, especificações técnices ou comerciais, inovações ou
aperfeiçoamento dos Produtos e Seíviços comerciali2ados, ou dâdos gerais em razão do

presente contrato, de que venham a ter acesso ou conhecimento, ou ainda que lhes
tenhâm sido confiâdos, não podehdo, sob qualquer pretexto ou desculpa, omissâo, culpa
ou dolo, revelar, reproduziÍ ou deles dar conhecimento a estranhos dessâ contratâção,
salvo se houver consentimento expresso das partes.

l2

Por sigilo sobre especificâções comerciáis entende_se que as condiçôes comerciaB
ajustadas neste instrumento não poderão em hipótese alSuma, no presente e no futuro,

tornarem se

do conhecimento de

pessoas, físicâs

ou jurídicas, estrânhâs a

esta

contràtãção.
1.3

As

PARÍES

se obrigam a guardar e manter arquivadas, sob a classiÍlcação

de

"CohÍldencial" todas es 'lnformeçôes' recebidas, sob quâlquer forma, comprometendo_
se a não as revelâr a terceiros, nem permitir sua divul8ação, inclusive a subêontratádas,
sem o prévio consentimento por escrito dô VIOS.

7.4

As PARTES comprometem_se a limitâr â divulgação das "lnformações" somente e se, seus

empregados e representântes que, em decorrência de suas atividades, necessitem tomar

conhecimento delãs. AS PARTES se comprometem a exigir que essas pessoâs âssinem

termo de confidencialidade individual antes da revelação das 'lnformações"

As

"lnformâções" deverão ser mêntidas em separado de quâisquer outras informações
confidenciais que nãoseiam dàs Partes ora envolvidas,

a

Ílm de evitâr quâlquer incidente'

Câso seja necessária a realização de despesês para atender a essa exigência, tais despesas

deverão ser efetivadas pela EDUK.AI.

qualquer
A EDUKál não deverá utilizar as "lnformâçôes" repassadâs pela VIOS, para
outro fim que não o deÍinido neste contrato, sem a prévia aLltorização por escrito da
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REPRESENTANTE.

"lnformâções" que se destinem a outro fim deve ser objeto de novo

contrato entre as partes.

16

A

EDUK-AI

se compromete a empreender os mesmos cuidâdos na proteção das

"lnformações" que exerceria em relação às própriôs informâçôes confidenciâis.
1.1

AS PARTES se responsabilizârão, no âmbito civil, pelo descumprimento de quaisquer das

cláusulâs equiestabelêcidâs, para o câso em que

!m

dos contraentes não cumpra s!a

obrigãçâo, âutorizândo, então, o lesâdo pela inexecução a pedir rescisão contratuê1, em
observáncia ao artiBo 474 "in fine" do Código Civil.

78

Caso as PARTES venham a ser obrigâdâs, por imposição legal ou por determinação de

êutoridade devidâmente constituída,

a

divul8âr es "lnformações",

a

mesmâ

se

compromete a restringiressa divulgação ao estritâmente nêcessário ao atendimento da
amposaçãô

ou da determinação, bem como a, imediâtâmente, notificar o a reveladora

âcercâ desse fato,

l9

Os compromissos ora ãssumidos não se aplicam sempre que se possa demonstrâr, de

modo ihequívoco, que as "lnformações"i

a) já hâviâm sido divulgadas publicâmente ou iá estâvam à disposição de terceiros
previamente ao seu conhecimento pela EDUK.AI;
b) já estavam publicadas ou disponiveis para terceiros por quâlquer outra forma quê
não contemple um ato ou omissão por parte dô EDUKÁ|, de seus empregados ou
prepostos, após o seu conhecimento porquêlquerdeles, mediante comprovação dos
registros escritos da EDUK-AI;

c) já eram de conhecimento da EDUK"AI à época em que tais informações lhe forâm
reveladas, sem que tenham chegado ao seu conhecimento por meio da VIOS, quer

direta ou indirêtêmente;

d) tenham sido recebidas de terceiros, sem qualquer compromisso de slEilo, os quars
também não obtiverâm â informação, quer direta ou indaretamente, da VIOS;

e) tenham sido requeridas por lei, ordem judicial ou de autoridades governamentais.

8.0. As pârtes reconhecem que, tendo em vista a possibilidâde de participârem de

uma
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organizêção composta por diversos Representantes ou DISTRIBUIDORES submetidos

a

jurisdições diferentes, pode tornar-se necessária ou no minimo, conveniente a revelação

das "lnformâções" aos Representantes, mâs desde que EXPRESSAMENTE autorizado
pelas PARTES. Sendo âssim, as partes acordam quel

â) a EDUKÁI gãrante a obsêrvância e fiel cumprimento dos termos e condições do
presente acordo por parte de seus representantes, inclusive, devendo exigirqueseus

representantes assinem Acordos de Confidencialidade individuais, se assim Íor
razoavelmentesolicitado pela EDUK.AI.

Cláusulo Oitdvo
político de Anticorruryão

8.1

As

PARTES signatáriês

deste instrumento, no desempenho deste Contrato,

se

comprometem a cumprlr com todâs as leis aplicávers anticorrupção e a coibir todos
os
atos praticâdos que atentern contra o patrimônio público nacionalou
estrângeiro, contra
prihcípios da administrâção públicâ ou contra os compromrssos
internacionâis assumidos
pelo Brâsil, assim definidos:

.
.

prometer, oferecer ou dar,
diretâ ou indiretamente, vantagem indevida a agente
públrco, ou a tercearâ pessoa a ele relacionada;

Comprovâdamente, financiar, custeeÍ, patrocinar
sJbvêncronar à práticà de etos llicttos,

.

quelquer modo

Comprovadãmente, utili2ar-se de interpostâ pessoa fÍsica ou jurídica para
o€ulta. ou

dissimular seus reâis interesses ou
prati.ados;

.

ou de

a

identidade dos beneÍlciários dos atos

Dificultâr atividade de investigãção ou Íiscalização de órgãos,
entidades ou atentes
públicos, ou intervrr êm suà âtuâção, inclusive no âmbito
dâs agências regulJdoras
e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacionaÍ

82

G

Fica, aihde, PROIBIDO, dentre oútras condutas, a oferta, promessa,
solicitêção ou
âcejtação de quâlquer objeto, favorecimênto ou qualquer outrâ
coisa devalor, seja direta
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lrubliCa;

ou andiÍetamentê, â/de qualquer pessoa, incluindo oficiais públicos para obter ou mantel
um negócio ou para garantir qualquer outra vantagem indevida.
Entende-se por "oficiais Públicos" quaisquer Íuncionários públicos, cándidâtos a cargos

do Munícrpio

públicos, funcionários de empresas controladas ou de propriedade

ou

Estâdo, organizaçôes inteínâcionai5 públicas ou partidos políticos ou seus candidatos,
nacionais ou estrangeiros, ou qualquer outra pessoa Íísica ou jurídica agindo em nome de

ou para o benefício de quâisquer OÍlciais Públicos.

8:l

As Pârtes declárâm, neste ato, que têm conhecimento e observam todas as leis, normas,

regulamentos e/ou posturas, federâis, estaduais, múnicipâis ou âutárquicas vigentes e

oLlttas a que estejam sujeitâs, em especiâl as que se relâcionem à prevenção e ao

combate aos atos ilícitos previstos na legislação de lêvagem de dinheiÍo

e

de

financiamento ao terroíismo, bem como aos atos de corrupção e a outros atos lesivos à
Administração PÚblica. As Partes se comprometem, ainda, a se ebster de praticar
qualquer ato que constitua uma violação às disposiçôes contidas nestas legislações.

As partes signatárias deste instrumento, no desempehho deste contrato,

se

comprometem a cumprir com todas âs leis aplicáveis anticorÍupção que proíbem átos
lesivos contra a admini5trâção pública dentre êlas, a Convenção Anticorrupção dâ oCDE,

a Convenção das Naçóes Unidas contrâ e corrupção {Decreto Federal n" 5-687/06), o
Código Penal Erasileiro, a tei de lmprobídade Administrativa lLei n" 8.429/1992), Lêi n"

9.613/9s

ea

Lei

i"

12.846120:.3, doravante denominadâs, em conjunto, "Leis

Anticorrupção". Em todas as atividâdês

e

atos relacionados

a

este

Contrato,

comprometem-se as partes a cumprir e fazer cumprir, porsi e por seus âdministradores,
colaboradores e terceir05, riSorosamente, as Leis Anticorrupção.
8.6

Qualquer violação, das Partes, dâs Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula, na

hipótese

de

participação

indiretamente,

ou envolvimento comprovado dâs

em práticâs corruptas, Íraudulêntas,

Partes, direta ou

colusivas, coercitivâs e/ou

obstrutivas (cohforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em lavagem de

dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores lconforme Lei

n'

9.613/98), - seÍá

considerâda uma infração grave a este contrato, consistirá justa causa para sua rescisão
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motivada, conferindo à Parte prejudicâda o direito de declarar rescindido imediêtâmente
o presente Contrêto, sem qualquer ônus ou penalidade para si, ficando A PARTE infratora

responsávelpelas perdas e danos a que dêr câusâ, nos terrnos da lei aplicável.

ckiusulo Novo
Oos

9.1

üsposiúes Gerois

O presente contrâto obriga â VIOS, a EDUK"AI e seus sucessorês as obrigaçôes aqur
acordadas, sendo-lhe, entretanto, vêdâdotransferiÍ os direitos e obrigaçôes impostos por
este instrUmento,

9.2

Os

termos e disposições deste contrato prevalecerão sobre quaisquer outros contrâtos,

entendimentos ou acordos, tácitos ou expressos, anteriores ao aperfelçoamento do
prêsente instrumento.
9.3

Todos os direitos do EDUK"AI, previstos neste contrato e na legislâção vigente, são
cumulativos e Íacultativos e o não exercício de quâlquer um deles não impedirá que

mesmã os exerçâ

a

qLlalquer tempo, mesmo após

a extinção deste

a

instrumento

pârticular-

94

Não constitui câusa de rescisão contrâtuâl o não cumpímento das obrigações aqur
âssumidâs em decorrência de Íatos que independam da vontade das parteq tais como os

que cohfiguram o caso fortuito e a fo.ça maior, previstos no artigo 393 do Códito Civil
Bresileiro

9.5

-

Lei n0 10.406, de 10

dejaneiro de 2002.

Pâra dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento, ês partes elegem o

Íoro

da

Comarca de Fortale2ã - CE, renunciândo a qualquer outÍo, por mâis privilegiado que seja,
ou venha a se constituir.

9.6

Assim, por estarem justos e contratâdos, assinam o presente instrumento em 02 (duâs)
vias de iguâl forma e teor, na presença das testemunhas ãbaixo, para que produza seus

jurídicos e letais eÍeitos-

E
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clóusulo tÉcimo
Do Foro

10.1 Para dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento, as partes elegem o foro

da

comarca de Fortalezâ - CE, renunciando a quâlquer outro, por mais privilegiado que sejà
ou venha a se cohstituir.

10.2 Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 {duas)
vias de iguâl Íorma e teor, nâ presença dâs testemunhas âbâixo, para que produza seus

juridicos e legais efeitos.

Fortaleza, 03 de ianeiro de 2022.

(CPF: a56490303-91)

EDUK,AI LTDA

lL fu;^i'
(CPF: 782.S55.894-49)

A. RAB|NOVICI SOLUÇÔEs EDUCÀCIONAIS - EIRELI

restemunhasl
N o m e: Mâ r ce

/-eÉtdb'

uuiln a***,

lo\-GtÂgá{rff'?8Pd

RG: 34g9679

55p-p5

ê

i

brl-n ti^*@yyy!!!cln?»tatÚ -1.n1'

ro

Pi rttên

t€llome:

RG: 2009009-006294

Pági.a l,l dê !4

Prccesso

MINISÍÉRlO DA FAZET{OA
Secreteria da Rêcêilâ Fedêral do Brasll
PÍocuradoÍiâ.Gerrl da Fazenda Nacional

CERNDAO NEGATWA DE DÉBIOS RELAÍVOS AOS ÍRIBUÍOS FÊOERÀS E À DíUOA
ATIVA DA UNIÀO
Nome: À RÁBI OVICI SOLUCOES EDUCACIOIIA|S EIREU
CNPJ: 3í.332.,187,00íJ3

Ressalvado o direito de â Fâzenda Nacionel cobrar e inscrevêr quâisquer dívidas de
responsabilidade do suieito passivo acama idenlícado que üerem a ser apuradas, é certiÍicádo que
não constâm pendêncies em seu nome, relatives a cÍéditos lÍibutááos admanisrados pela Secretária
da Receala Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívidá Âtívâ da Uniáo (DAU) junto à
ProcrrÍadoria-Geral de Fazende Nacionâl (PGFN).

Eíe cêrtidão é válidâ para o estabelecimento matriz e ílâs filiais e, no caso de entê Íederativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da âdministreçào direte â ele únculados. Refêrê-se à situaÉo do
sujeito pãssivo no âmbito da RFB e da PGFN e abíange indusive as contnbuiÉes sodais preüías
nâsalíneâs'a'â'd'doparágrefoúnrcodoâí.í1daLeino8.2í2.de24dejulhode.tg91.

A aceitâÉo desta ceÍtidão está condicionadá à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <htpr/rrb.gov bÊ ou <http://wwwpgfn.gov.br>.
Certidão emiüda gÍatuitâmente corn base na portária Coniunta RFB/PGFN no j.Z51,
Emiüda às 22:04:01 do dia 07 n3l2i22 <hoÉ e data de Brasítia>.

Válida até 03logl2i22.
Código de clntrole dâ ceÍtidão: D3F8,864C.OMÀBíCF
Oualquer rasura ou emenda invalidará es,le dooJmênto.
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PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANçAS

139148099

Secrêlaria Execuliva dê Tribulação

Folhâs n'

Certidão Positiva com Efeito dê Negativa
Débitos Fiscais

2

D.,ünh!ç& Sodd/tlo.n
A. RÀBINOVICI SOLUCOES EDUCÀCIONÀIS EIREI,I
1.

3.

CMC

62L.262

0

Enêt€ço

RUÀ ÂIFÀNDEGÀ,

35 IÂ'À

:11.132.4a?/C0CL

O4O1 SgOPPIIIG PÀçO ÀI.FÀ,I.IDEGÀ

l:l

BÀIRRO RECIFE, CEP 5OO3O-030, RECIEE-PE

Án!,i(* Edrô.ri5
1811 30 2 rltpRESSÀO DE LTVROS, REVTSTÀS E OUÍRÀ§ PUBLTCÀÇõES PER]óDICâS
5811-50-O EDrÇÃO DE Í,TVROS
5821-20-0 EDICÂO IIITEGRÀDÀ À IMPRESSÃO DE LIVROS
ôo-oo-: nepiooucÁo DE soFTirÀRE EM eulrr-errER supoRTE
62Ô2 3Ô O DESENVOLVIMEI{IIO E I,ICENCÍÀMEIiITO DE PROGRÀMÀS DE COMP(I!ÀDOR CAIS,I\'I''I1ZÁVEIS
6319-40-0 PORTÀIS, PROVEDORES DE CONTSÚDO E OUTROS §ERVIçOS DE INPORUÀçÃO NÀ INTERNET
8513 - 90.O EIISIIIO FONDÀMENTÂI,
8520-10-0 ENSTNO üÉDrO

5.

8.

Dê..Ít5

CerEifico, com fundamen!o no ar!igo 206 do código Tributário Nacional e na 1ê91s1âção
mrDicipal êm vigor. que o contribuinte de quê trata a presen!ê cêrlialão eüconrra-se regular
peranr.e o erário municipal, existindo créditos triburários lançados porém não wêncidos ou
com a exigibllldâdê suspeneâ nos Lerhos do artlgô 151 do c. T. N

8.

Va[daddÂúhicdád.

Eêla cêrLi.dão é váridâ por 60 (êessênta) dias a contar da dâta de sua expediÇão ê
autênLlciataalê devêrá ser confirmâdâ na página ponalÍinanca§.rêcife.pê.gov.bÍ/codidoes

'

Cortrdão equivalerúe ao Certificado dê RegulaÍidad€ Fiscal, íos t9Ímos da Lei E.Ôôô193 e abÍange
aa esÍeres administrativâ e iudicial (díYid. ativa)

A Prêíêitura do Reciia podêrá cob6r ê inscrovor quabquêr díYidas d€ rcsPonsabilidado do suieilo
pasaivo acima ideíúiÍicado, qüe vioÍsm a §aÍ apuÍadas'

I
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Recife, 08 de MÀRço de
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CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DBBITOS TR,ÀBÀLHISTAS
Nome:
CNP,f

À.

RÀBINOVICI SOLUCOES EDUCACIONÀIS EIREITI (MÀIRIZ E FILIÀIS)

: 31.332.48?/0001-33

Certidão n": A7 ê201,9 /2022
Expêdição: .t't/03/2022, às I1 :19 :2 6
vaLidade: 13/09/2022 - 180 (cento e oitenta) diâs, contados da data
de sua expedição.

CerEj.fica-se que À. RÀBrt{ovrcr soLucoEs EDrrcÀcroNÀrs ETRELT (rÀrRrz B
TIITIAI9), inscrito(a) no CNPar sob o a" 3L.332.4a7/ oool-33, t[Âo coNsTà
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
certj.dão eúitida com base nos arts. 642-À e 883-À da CooÊolidaÇão
das Leis do Trabalho, acrescentados pê1a6 Lêis ,rs-o 72-440/21lf e
13.467/2077, e no Àto 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro d.é 2022.
os dados constantês deêta certidão são de responsabi li dadê dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pêssoa jurídica, a Certidão atesta a empresa êú !ê14ção
a todos os Eeus esEabelecimentos, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona_êê à verificação de sua

autenticidade nô poltal do Tribunal Superior do Trabalho
Internet (htlp: //www. tst. j us. bÍ) .

nâ

Ceriidão emitida gratuitamente.
rNFOnüÀçÃO ÍríPORTÀ.NTB

Do Banco Nacional de Devedorês Trabalhi.stas constam os dados
necessários à identificação das pessoaB naturais e jurídicas
inadimplentês pêrante a,.lustiça do Trabalho quanto às obrigações
eêtabelecidas êm sentença condênatória tÍansitada em julgado ou em
acordos judiciai6 tlabaLhistas, inclusivê no concernentê âoê

a honorários, a custas, a
recolhimêntoE previdenciários,
êmo1unêntos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuÇáo dê acordos firmados perantê o MinlÊtério Público do
Trabalho, comissão dê Conciliação Prévia ou demais títulos quê, pol
disposição 1ega1, contiver forÇa exêcutiva.

Q3.fr,aaío*
cERÍtoÃo
NúmeÍo da Cêrtldão:

DE

REGULARToADE FlscaL

2022-00000152234{-29
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Píocesso
R

nl

ublica:

Datà dê Emissão: 08/03/2022

DADos oo coNTRlBlrll,ITE
A. RABTNOVICI SOLUCOES EDUCACIONAIS ÊIRELI

CNPJ:

RUA DÂ ALFAIiDEGÂ N. 35. LOJA O/«}I SHOPPING PÂCO ÁLFANOEGA. RECIFE, RECIFE. PE' CEP:
50030030
3l .t32rA?/!(»133

certificãmos, obsêrvadas as dasposiÉes da legislaÉo úgeflte e de acoÍdo com os registros eÍíenies neste órgã0,
que o contnbuinte admá identmcâdo está em situaÉo REGULAR perante á Fázenda Públicá Estádual.

A presente certidáo náo compreênde débitos cujê exigibilidade esteja suspênsa nem etdui o direito da Fazenda
Públic€ Estadual, a quelquer lempo, cobrar vâlores e ela porvenlurâ devido§ pelo reÍendo requerente.
Esta cênidáo é válide até 0í06/2022 dêvendo ser confirmada sua autenticidede âtravés do serviço 'ARE VIRTUAL',
na págins www.sefaz. pe. gov.br.
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cERTtDÃo NEGÂTlva DÉ DÉBlTos FrscÂrs
2022

-OOOOOI

oárá de Emissãô: 08/03/2022

5223',13 -22

DAOOS OO CONÍRIBUINTE

N.drê/ Râzão Sôciál A. RABTNOVTCT SOLUCOES ED|JCÂcroNArS €lREL|
RUA OA ALFANOEGA, 35 LOJÂ 0,101 SIIOPPING PACO ALFANOEGA

8a,rc,

RECIIE

RECIFE

ôsnçào Esradual: o§agGôa-ll

41 332.447/ X,133

CNAE Principât

í6llil02

CEP'

50.030.1,31,

G existentes neste
órgão, que o contribuinte suprá identmcádo não possui débitos em situação irÍegular inscritos na Divida Atjvâ
do Estado dê Pemâmbuco.
certiÍicamos, observadas as disposiçôes da lêgislaÉo vigente e de acordo com os regist

A presente cêd:rdáo não comprêendê débitos cuia exigibilidâdê êsteja suspense, nem exclui o direito da
Fazendâ Públicâ Estadual, a qualqueí tempo, cobtâr valores a ela porveírfura dêüdos pelo íefeíido contÍibuinte.
Esta Certidão é válida até051o612022 , devendo ser coníirmada a sua autenticidade atravês do serviço'ARE
VIRÍUAL' do Site www-seíaz.pê.gov.bt

OBS: lnválida para Licitação Públicâ. A certidãoválida parâ Licitação Pública, nos teífio3 da Lêi FedêÉl
n" 8.666193, é a CeÍtidão d. RogulaÍidadê Fiscal.

Píocesso n:

Rublicai

CÂ,,X/r
Certifi crdo de Regularidâde
do FGTS - CRF

lnicrlelão:

3r.332.218710@1-33

Rrzão Soc|llá RÂaliloucl sourcoEs

Endêrêço:

RUA

^rf

NDEGÀ

/

RE<IFE

ÊDUcIOol{ÂIs

/

RECTFE

/

PÊ

/

EIREL

5oo3o-030

A Calxa Econômica Federdl, no uso da aMbuiçáo que lhe confer€ o art.
7, da Lei 8.036, de 11 de malo de 1990, certlffca que, nesti data, a
empresô aclma idenüficãda en@ntrô-se em situação regular perante o
Fundo de Garôrtia do Tempo de Servico - FGTS.

presente @rtiflcado não servirá de prova conh-a cobrênça de
qualsquer débitos referentes a contrlbulçõ6 íou encôrgos devidos,

O

decorrentes dãs obrigações com o FGTS.

v.lldadar02/

O3l

2022 a 3l I 03 I 2022

Cort{ícaçtro,{úma}o: 2022030201 165040788208
Informação obudô em 17/o312o22 ll'.L7t39

utilização destê cêruficado para os f,ns previstos êm L€i esta
condlcionada a vêríficaçlo de autenücidadê no slte da câixa:

A

www.calxâ.gov,br
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PODER JUDICÁRIO DO ESÍADO DE PERT{AIúBUCO

TRTBUNAL DE JUSTIçA
Fúuó D€! R.ddto Aur.liâm
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SarrôlÍr, 200 Íóí@ Ala Sul, bd@ Jdnã
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CERTIDAO NEGATIVA

LrcrrAçÃo
VÂL|DAOE 3{t D|,AS DA EXISSÃO

vrlld.dc: 16l0tu2,022
No d8 AutêÍ icidade: 8C.ÍV,7E,K7.JR
No da Certidão: 0101s79AnO22
o. d.<lo dd documríú 6n.t lnÉ n.út 6rddao íoôô nríôrmdo. p.lÔ eudt it , .uá titsl..ldtd. . .ut ítcid.d.

Darr dr Emls!ão:

l7l03/im22 í1h32mln

Dâta do

d.wrlo t.r @ní.ddú p.lo iít óudo, @Ílqh!

o

d@uB.ílô

Sochl:

RAAIO\íC| SOLUCO€S EOlrCAClOilA§ EIREU

IPJ: 3í.3I2.,1t7rúOÍi3
o

R6ldenchl:

Inlctlçao E3tádurl: 0N6aa&l

RUA DA ALFÂIIO€GÀ

3!,

Compl:

L(},A 0aot SHOPHflG PACO
ALFAITOEGA

RECIFE

CUâd€: R.c êlPE

qus l.lADA CONSTÂ nc ÍegiúDs dê distÍibuiÉo do Sis€na PÍcao Júloal El€ffinbo - PJ6 1"
clsu, lmplantsdo nss Unlded6 Jrrtdrl6, no âíntito do Ídbund dê Jusfrça do Estádo d€ PêíÍámhrco,
FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS. SOCIEDÂDES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE

ffiíco

PEOUENO PORTE; RESTITUIçÃO DE COISA OI.l DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO;
RECUPERAÇÃO JUDICIAI- E RECUPÊRAÇÃO EXTRÂJUD|C|ÂL píltocobda 6 quô 6st€ia em tEmitáçào
cofitra a p€66É adÍIla ldônüfcda.

vbúb, atsndê e (I3po61o rE lnstuçáo NorÍnativs do
ílo '185 6 nâ Lêi '11.4'19/2006 e bi e)9sdldâ grátt/ilam€nts

A prÊs€nts c€ílidáo, €íÍ .orEon&xis coín á legisbÉo
TJPE

n'07

ê

02106/20í4, na R66dução do

cNl

dÉb cídirâo dãtsÉ lor cD.tlhn*tâ m sijo sb!ü!i.o dc Ííi!ú!d d. Ju$!á do Edâdo do P€.rrDh,co,
lnt hrbs://ww.tpelu§.ôrlcgüdaopiriortrvroin.ôtnl, M o9Éo _ !b6(ts ce.tirão N6gâtla (b ÊE a3§o3
(PJs) - utlzá b o númo.o& ano.íiildâdosdna ld€.ÚÁÉ(lr.

A autôntiddsd€

st.vé!
Clvêb

do

Est côÍldÂf,o nÂfo abl,m6 os pío€ssog dbHbüÂ.to6 snb6 da lmplâniâÃ§ÁÊo do Sblêlm Ploc€63o
âe PJ€. m ÀíIbío (b rnbunâl (b JustÃ§. d6 PêíiárÍhrco. O cÍ€río ÀO !€Ídâd€ 6 ddr ÍÀO.

Judioâl ElêlÁ'nlco

DôclSEn Envêrôpê tD: 10387D0rs622-49cc€O4c-34!5AcFÁ24F7

À RA8Í{OVlCI SOIUCOES EDUCÁCtOtt^ts EtREu
3l.JlZ4t7roOOlJ3
r" 2660o20927t dé 23/itr2oía

CNPJ:
NIRE

cq.oÍd<ão: Efrorc.

Ercêr.do .n:

31/1212021

95,t0000
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AçÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERÂçÕES JUDICIÂIS)
1a ê 2â hstâncias
CERTIFICAMOS que. após consultâ aos registros eletrônicos de distribuição de aÇões de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 17l03/2022, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e cPF/CNPJ de:

A. RABINOVICI REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
31

.332.487/0001-33

OBSERVAçÔES:

aaaãs à" iaentiticaçáo são de rêsponsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade seí conferida
oêlo inteÍessâdo e oelo dêstinatário.
as inÍormações insêíidas no banco, de dados' Em caso de exibiÇão de
á" à"oiao
oiocessos com dados desatualizados, o inteÍessado devaá requerer a atualizaçâo junto aojuízo ou órgãojulgadoÍ..
tt A cen,dâo será neqativô quando nâo Íor possivel a indrvrdualização dos píocessos por câÍencia de dados do PodeÍ
JudiciáÍio. íartiao 80, § 20 da Rêsolução 121lCNJ).
Íiscars. execuçôes e insotvàcras civis. Íaràrcias, recupeíações
;,iá;;,iemotà aç0", ài,e,s,
"recuéões
inreídições. túetaé e cuÍarelas. A cerlidáo criminal compÍeende os
i"rãitarios.
sobrê o conteúdo
-irii"r"" ás execuções penais Demais informâções
de cenidão'
Tipos
"
constâ'
"iiÀiÀi" menu seÍviços, cáítidóês. cenidão Nâda
!ã-*Ã-.iaí.ir"-t.,
eiÀ ie.riOao cir"t atenae ao drsposto no inciso lldo ârtrgo 3l da Lei 8'666/1993'
fi Medida píevista no aíigo 26 do código Penal, senlenÇa não lÍansíada em luigâoo'

aiõ.

;iÃ ;;à;;;;';itiou

"o,

;i-1;;;i;
;,j;;i"|.;;;r;;;;;*úut*i"ài".
';;;;;;""#;;;..-""";;;ã;ã"
ã;:;;áã.;;ilh*

*

sêrYiços, cettidões,
A autenticidde deyerá ser conffÍmada no site do TJDFT (wÚíw.gdft us.br), no menu
dê segurança
dlgital
ôq;làâüd;õ;";ü, vãiiaai ôertiaaã - auttrnicar, inÍonnando-ie onúmêÍo do selo
impresso,

imilida gratuitamente pela inteínet em:

17 lO3 12022
BQQ.SCKC'D4F4'BI«B
2O22.CÍD.6228.1
Selo digital de segur ança.
}TT
VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS

,*

17 /03/2022 11:35:26

Emlsao dê csüdô6 ib TJDFT

MrcEn iÚd€
g*li. ffi-à*ffi
e.,t n l'***'rtU
_

ro.u. a.

de

_

HoiÍô .L Àendllro

Ô:

7h às I eh, ao sequndt a

'

rat l' Bl@ À Àlâ B ÍÁl@'
detô f'íadôâ

'êxt'-Í.lr''

Oo@Sign Envelope lD: 83FOoECE-2335-4498-A60A.E20087E3FF96

Folhas n'

DECIARAçÂO DE HABILITAçÃO DE DISTRIBUIDOR

Atestamos para os devidos íins, que A. RAB|Novlcl SoLUçÔEs EDucACloNAlS - ElREtl,
pessoa jurídica de direito privado, inscÍita no CNPJ: 37.312.4A71O0O7-33, com sede à
Rua Alfandegâ, n'.35 Loja 401 - shopping Paço Alfandega, Recife/PE, CEP 50.030-030
nêstê ato representada por seu sócio administrador, SÍ. Alan Rabinovici, bÍasilêiío,
êmpresário, RG 2.453.400 SSP-PE, CPF 782.555.A94-49, é DISTRAUIDOR oficial dos
Produtos, Mêtodologias ê Servlços Educacionals dê prcprledede dâ empresa EDUK.AI
LÍDA (CNPI: /t4.519.921/o{x}1-3o) e támbém posrui capacidedê, habilitação e

estÍutura apropriada para comercializar o oíerecer nossas s{rluçôes educacionaiS pata
quâlquer entê privado ou públi.o do município de AltoAlegre do Pindaré- MA.

Fortaleza, 21 de março de 2022

L;-:
FABIO FERREIRA

FEUo CPt: 456.490.303-91

CEO, represêntante legal & cofundador da EDUKAI LTDA.

Processo
Ru

blica;

ATESÍAOO DE CÁPACIDADE ÍéC'{ICA

de
Ateslamos parà os dêvidos [in§, que a emprese EOUÍ'AI I-TDA, endereço na Av Barão

Stud.rtn.9 2360- sala 1403, baiíro Joaquam Íávora, Fortaleza -ceará, cEP:60 12G002'
tElÍE NErO'
CNPJ: ,t4.519.92rlOOO1-30 repíe5entada pelo 5ó€io CINCINATO SIQUEIRA
nacionâlidadê ERASltElf,A, Casâdo, n' do CPF 603.331$316, RG 2009@9m6294
(N0, n'e 176, baÍro Piíes Façanha'
SSP/CE residente e domiciliado na Rodoria cE
prc9tou ê Gontlnua
OuadÍe 1l Lote 15, município Éusebio - Ceará, CEP: 61 760'903,
pretlando osiêNlçosdâ sua soluÉo GducâGionalte6ológi'â, bâseâdo êm lntelltênrla
a
.Íilficlal, aos no5sos 12q, (mil ê dutentot) alun6. abaixo detalhamos o objeto'
âdicionáis da
descrição do objeto, os obietivos, entre8as principâis e ai
'umionalidàdes
no55' inJtiluição
ÊDLJKAl LTDA ê qüe êí5o em plêna úilitaÉo ê íun.ionamento em
dê ensino:

inteligência artiÍiclal capaz de óiagnosticaí
da educação
lacunas de aprendiragêm nas disciplinas e5tudadas pelol alunos
de loyou.t''
básicã a partií de organizàção, estrÚiurâção, desenvolvimento
educâciooais' além da análisê de dedot
Eameíiceção e editoração de conteúdos

1- Obleto: SoluÉo educacionalde

estimando
coEnitivos, plicométÍicos, comportamentais e pêdãgó8icos'
probabilidadê de .orreção das eventuais lacun's ê' por meio d' inteliBência

peísonôlizadas para cada
artificial, gerar trilhas de aprendlra8em pedaSógicas

aluno

e

para cada proÍes5or' Âdkionâl ao diagnóstico dar íalhas

de

coríigií o dé'icit
eprêndi!ãgêm, píetende'§e elevar as taIas de aprendiragem'
parê
provocado pela panaeítria da Covid-lg e ofertaí um ensino Pêlsonali'âdo
cada aluno

da.êdê'
com

Í»'ctição do obtsto: U'enciamento de Plataforma educacional
.ontêúdodidáticorererur'ostecnolósi.osqueUtili.eaintêligênciaanificial
1.1

-

in§tituiÉo

e§copo e de5êlo da
diÍecionadase aptas a serem aplicadas, conforme
l' ll e ÚÂ (Educação de loveni e
de enilno, no ensino Infântil, fundamental
paÊrr da
de diaSnostica' lacunas de apÍendiragem pessoais a
eãrfi"tl
"
comportameniais e pêdã8ó8icas'
análhe de dadot cognitivor, psicoíÉtÍicas'
e' por meioda intelitência artificial' 8erar
estimando a probabilidade de correÉo
de aprendiragem a Gonteúdos na5 divertâ9 midias

n,

d" íorra ,rtoÍnáti.u
'eios
mentai!' sitet educacionals
dúna,r,.oÍno por",",Plo, vldeor' podca§t5' mapas
para cadà aluno e paÍa cade
(cãm ou:em gamificação) e tertos pedaEó8ico5
professor.

PlatafoÍma gera por meio de
(a) avaliações on'lin€ e diagnó6ticoi dat lãcunas de
Inlllgen"l"
".,tti"iut,
contidas na Base
apren'diragem de cada estudànte e de clde uma dasdisciplinas
plano pedató8ico e5pecíflco da
l,lacional àomum curri.ulãr (BNccl, além do
avaliações e efetuar
notra iostitulÉo de enllno, podendo incluslve' apli'ar
independêntes; (b) extrai
coíÍeçõê! etn íormalo de slmulâdot ou ãvaliações
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p'§icométÍica / níveis de matuÍidâde' dados
dados da proíiciência inicial
8i9
."r"i*., i"a". .".0oítementais (tendo como íêferência e metodologia
aluno
de cãda
ilri - nattr"n" s, c*ueí)e dador das lacunas de 'prendi'agem
p.à .*trrçao a" trilhas dê aprendiragem individuais e ativld'des .dititais
"
mapeados; {c) As t'ilhas de
i.r. o. aif*""* graus de proíiciênciastambém
são suSeridas toníorme
lprenairagem individuait e atividades digltâis
aluno; (d) váriedade de
estimaüva de preferên.ias de aprendirãgem de cada
por elunos' Porturma' por
indicâdores dê p€íormance podem ser classiÍicadd
planode
séries, poÍ es.olas e poí retiôes/ te.ritórios / e§tado; e(€)sutettãode
tíabalho de ensino pará os professores conÍoÍme os peíi5 cognitivos'
piicométÍicas, comportamêntai5 e pedagótico de cada turma
de
Fuídonalidedês adl.ionâ|s: la) a Plataíoíma po5§ui amblênte virtual
aprendizôdo .om capâcidade de conitÍuií àtivldades diSitai!, correlaciooândo
dê
com as inÍoÍmaçõe! individualiladas e armaaenando os diferentes tipos
conteÚdo e mídia5 diSitais como teíos, vídeo aulat, podcàsts, mápâs menteis'
d€ acesso
ex€rcíaios e listas de tarefas; (bl a Plataforma contém diveísos níveis
dê
e perfis que píopiciam se8ura!ça da informaÉo e adequãÉo à Lei Geral
de
ProteÉo de Dados (LGPD); (cl à PlâtaÍorma disponibilizô v'5õ€5 segme'tadât
dados dê avallâÉo diagnóstica, de tesultados, de píogresso e de desempenho
rede
tempo ÍealpoÍ alunq por tuÍmâ, porêscolã, por região e totalirantes dá
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(chamado'peinêl dê dadot" ou' doshbootd'l.
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