
 
                                                                                                                  

 

Se você e sua empresa precisam de:   

 

1 Informação rápida 

2 Site de navegação simples e fácil de acessar 

3 Assuntos importantes presentes no seu dia a dia   

4 Uma nova visão sobre os assuntos de destaque 

5 Sejam bem-vindos! Acesse ainda hoje a plataforma perfeita que lhe oferece o melhor conteúdo  

 

Plano Básico  

Código (MS029) 

 

Mantenha-se bem atualizado por meio da leitura diária de notícias que afetam os departamentos  

financeiro, tributário, contábil e de recursos humanos. Acompanhe as alterações na Legislação 
Empresarial e Tributária em primeira mão e as decisões dos Tribunais Superiores.  

Acesse todo o conteúdo do site multilex.com.br por apenas R$ 93,75/mês.  

 

Plano Plus  

Código (MP030) 

 

O gestor eficiente sabe que decisões devem baseadas em dados e com estratégias bem definidas. 

Este é apenas um dos passos para alcançar o sucesso. O primeiro é ter informações seguras e em 
primeira mão. 

Esse plano oferece acesso a todo o conteúdo do site multilex.com.br; Central de consultores ilimitada 
on-line e presencial e Boletim Diário via e-mail. Viu? É possível se manter bem informado e acessar 
conteúdos exclusivos, além de contar com uma equipe de profissionais à sua disposição por 
291,97/mês ou 1.401,99/semestral. 

 



 
                                                                                                                  

 

Plano Prime  

Código (PB028) 

 

Este é o plano ideal para o administrador, sócio ou investidor. Quem quer assessoria completa, com 

direito a informações sobre a Legislação Empresarial, Tributária e Contábil em tempo real opta pelo 
Plano Prime Empresarial. 

Acesso a todo o conteúdo do site multilex.com.br; Central de Consultores ilimitada (por telefone sem 
limite de ligações ou de tempo, on-line e consulta presencial); Boletim Diário via e-mail. 

Adquira agora! R$ 364,89/mês ou R$ 1.751,87/semestral. 

 

 

"Onde há uma empresa de sucesso, alguém tomou alguma vez uma 
decisão valente."  
Peter Drucker 

  

 

 

 

 



 
                                                                                                                  

 

Condições Gerais de Aquisição 
 

Plano Básico: Contrato válido por 12 meses. O pagamento da primeira parcela será no ato de adesão. 

Plano Plus: Contrato válido por 15 meses. Se optar pelo pagamento mensal, a primeira parcela deve ser 
paga no ato de adesão. O valor para assinatura semestral está com 20% de desconto.  

Plano Prime: Contrato válido por 15 meses. Se optar pelo pagamento mensal, a primeira parcela deve ser 
paga no ato de adesão. O valor para assinatura semestral está com 20% de desconto. 

Você pode escolher uma dessas datas para vencimento: 5, 10, 15, 20 ou 30.  

Esta proposta será válida por 15 dias, a contar da data de envio.  
 
Para validar sua compra, envie o termo de adesão preenchido para o e-mail: financas@multilex.com.br 

 

 

Termo de Adesão  
 

O Diretor Financeiro do (a)........................................................................................, neste ato, data e aprova 
a proposta de compra do produto de código _____________________, referente ao Plano 
_______________________. O pagamento será mensal (    ) ou semestral (    ) no dia.............. de cada mês. 
 
 

  Nome Empresarial   
    

  Nome Fantasia  
    

  Endereço  CEP:  
     

  CNPJ/CPF  Telefone:  
    

Responsável   CPF: 
     

e-mails (até 5) 1 -  
    

 2 -  
    

 3 -  

 4 -  

 5 - 

 

Brasília-DF,......../.........../.............. 

Assinatura e carimbo:........................................................................................................ ........... 

mailto:financas@multilex.com.br

