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Pelo pre$ente instrumento, a CORDEIRO CABOS ELtTRJC05 S.A., CNPJ/MF sob o nst 14.1.97.209/0001-00. siruado à Rua 
llpma n9 USO, Vila Santo AntoníQ, cidade São Paulo/SP, neste .-ito representada nos.termos d_e seus atos societários; 
doravamec denominada "OrganJZaç:io", adere ao Pro)!!ta •Quallnstal - 2011• a fim de planeJar e Implementar ações 
necessilri•s para o cumprimento dos objetivos0e metas estabeloctdos dentro das a.Uvídades prl!Yista; par.a D ana de 
2017. 

Na adesão ao projeto em referencia, a Organização ena.consciente de que deve dispoitlbllizar profissional capacitado 
para acompanhar os trabalhos.do Projeto, conforme o cronograma específico, participando sistematicamente das ações 
e reuniões de alinhamento e acompanhamento de atividades previstas, 

Foi pactuado entre os participantes ·e patrocinadorei que os custos relativos ao desenvolvimemo do Projeto serão 
aportados pelos patrocinadores dentro das previsões �tabelecidas Inicialmente no Projeto. Custos adícoonals 
eventualmente apr.ovados, previamente. e por escrito, serão rate.-.dos entre os parbdpaotes. 

Para representar a e11udade no Projeto, a Organi�ação Indica os seguintes res.po11,áveis; 
Principal: Sr{a). ITAMAR CORREIA LIMA, e-m�íl: ltamar.w,-rela@cordelro.rom.br, tetefone 55 l.1..96900-illL 
Suplente: 5r(a). ClAYTON SOUSA, e-maíl, Oaycon.sousa@cordeiro.com.br, teléfone SS U 97269-3597 

Como participante patrocinadora do P"ro]eto •Qualins-..al - 2011• a 0rganizaç3o assume o pagamento da cota de 
patrodnio no valor de.RS 20.000,00 (vinte mil reais), da seguinte forma: ( ) Parcela ünica / ( j 6 parcelasrnensais / (X] 
12 parcelas- mensais, consoante com o desenvolvimento das atividades propostas e resoftados apresentados, para 
participação no Grupo de Trabalho (GT): ( ) gás/ {X) eletnddade / ( ) hídriluíica / ( ) aquecimento solar/ ( ) combate 
a tocêndlo. (•anotar no máximo 2 opções'). 
No�A cota de patrocinio a um GT setorial habl!ita·a ··organização� a panidpar, sem custo, de mais um GT setorial, 
desde que se.J• de seu interesse. 

A Organíz;,ção asstJme o compromisso de divulgar e promover o QUAUNSTAl no$ meíos pertinentes Jumo à Sl!a área

de·atuação, recomendando sua aplicação como diferencial na contrataçao de empresas instaladoras, Incluindo um link 
de apofador do programa em seu webslte, conscientitando seus colaboradores sobre a imponância e necessidade de 
contratação de empresas Instaladoras certificadas e utilizando o Cadastro de Empresas Quallficadas do sl,e do 
QUAUNSTAL como referência e follte de consulta para o desenvohrimento de suas atividades. 

O presente Termo de.Adesão pas.sa a vigorar a partir da data da-sua assínatora. A Organização autoriza il divulgação de 
sua logomana nas ações e mt?canisnros de glvulgação do projeto durante o periodo·de. 2017, 
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