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São Paulo, 01 de outubro de 2021 

 

Relação de contratos de prestação de serviço, pessoas físicas e jurídicas, firmados pelo 

Instituto Família Barrichello para o Projeto Viver Melhor II: 

 

1. Contratado: Pedro Henrique de Alcantara e Silva 37569013867, CNPJ nº 

33.328.880/0001-89, contratado para prestação de serviços como analista de projetos 

(prestação de contas). Contrato vigente entre 20/09/2021 e 31/05/2022, com pagamento 

mensal de R$2.968,00 (dois mil, novecentos e sessenta e oito) ao contratado. 

2. Contratado: Júlio Cesar Alves dos Santos 22598729803, CNPJ nº 35.810.921/0001-02, 

contratado para prestação de serviços administrativos. Contrato vigente entre 20/09/2021 

e 31/05/2022, com pagamento mensal de R$1.833,33 (mil, oitocentos e trinta e três e 33 

centavos) ao contratado. 

3. Contratada: Tide Social Comunicação Ltda, CNPJ nº 34.231.445/0001-02, contratada 

para prestação de serviços em comunicação (captação de imagens, produção de 

conteúdo audiovisual e textual e gestão de redes sociais). Contrato vigente entre 

20/09/2021 e 31/05/2022 com pagamento mensal de R$1.937,75 (mil, novecentos e trinta 

e sete e setenta e cinco centavos) a contratada. 

4. Contratada: Águia Saúde e Bem Estar Ltda ME, CNPJ nº 24.714.134/0001-32, 

contratada para prestação de serviços de Supervisão Técnica e Metodológica no projeto. 

Contrato vigente entre 20/09/2021 e 31/05/2022 com pagamento mensal de R$2.100,00 

(dois mil e cem) a contratada. 

5. Contratada: Paula Marciulionis Ferreira Asbahr, inscrita no CPF 362.348.618-30, 

contratada via CLT como Gerente de Projeto. Contrato vigente entre 24/09/2021 e 

31/05/2022 com pagamento mensal de R$4.000,00 (quatro mil) a contratada. 

6. Contratado: Marcelo Studart Hunger, inscrito no CPF 129.262.358-43, contratado via 

CLT como Professor titular. Contrato vigente entre 24/09/2021 e 31/05/2022 com 

pagamento mensal de R$1.583,44 (mil, quinhentos e oitenta e três e quarenta e quatro 

centavos) ao contratado. 

7. Contratada: Yvi Freitas Sbegue, inscrito no CPF 382.995.218-07, contratada via CLT 

como Professora titular. Contrato vigente entre 24/09/2021 e 31/05/2022 com pagamento 

mensal de R$1.583,44 (mil, quinhentos e oitenta e três e quarenta e quatro centavos) a 

contratada. 

8. Contratado: Marcelo Corrêa Floriano, inscrito no CPF 291.427.808-02, contratado via 

CLT como Professor auxiliar. Contrato vigente entre 24/09/2021 e 31/05/2022 com 

pagamento mensal de R$1.055,62 (mil e cinquenta e cinco e sessenta e dois centavos) ao 

contratado. 



Instituto Família Barrichello  
Av. Nações Unidas, 18.801, térreo, sala 07 – 04795-100 São Paulo / SP  
+55 (11) 5506-7200 / contato@institutobarrichello.org.br  
www.institutobarrichello.org.br 

 

 
9. Contratada: Thais Posi Bordignon, inscrito no CPF 411.250.258-32, contratada via CLT 

como Professora auxiliar. Contrato vigente entre 24/09/2021 e 31/05/2022 com 

pagamento mensal de R$1.055,62 (mil e cinquenta e cinco e sessenta e dois centavos) a 

contratada. 

 

 

 

Sem mais,  

Atenciosamente, 

 

_______________________________________________ 

William Fernando Boudakian de Oliveira 

Diretor Executivo – Instituto Família Barrichello 


