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A Fator F Inteligência em Comunicação possui

CAUFESP ativo:
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26t09t2018 https://www. bec. sp.gov. brlCAU FESP/(S(5irjbwbkwc5s!4laefddo0f))/Fornecedor/FornecedorCadastroCompletolmpressao.aspx

Governo do Estado de São Paulo
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo -

CAUFESPffi
Dados Cadastrais

CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Tipo Pessoa:
Natureza Jurídica:
Capital Social:
Data Capital Social:
Inscrição Municipal:
Tipo de Registro:
orgão Fiscalizador:
Negociações Eletrônicas:
Atividades:
Ente Federativo/Entidade Conveniada
órgãolEntidade:
Unidade Cadastradora:

Endereço da Unidade Cadastradora:

05.527.558/000 1-43
FATOR F INTELIGÊNCIA EM COMUNICAçÃO LTDA
FATOR F

Pessoa Juridica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
250.000,00
27 /Ot/2009
3606963-9
Registro Cadastral Simplificado (RCS)
Não
Sim
Prestação de Serviços
I-GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
OBOOO-SECRETARIA DA EDUCACAO
OBO 102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
PCA. DA REPUBLICA, 53 - SALA 62 - SAO PAULO - OLl 2O75-4OOO R.41OO -
02201000

Dados Cadastrais

Situação Fornecedor:

Endereços

Ativo

RUA BARÃO DO TRIUNFO,427, CONJUNTO 1406
SEDE
BROOKLTN
046020 0 1

São Paulo
SP
licitacoes@fatorf. com. br
(11) 39389318 Ramal:0
(0) Ramal:0
(0) Ramal:0
www.fatorf.com. br

Endereço
Tipo
Bairro
CEP
Municipio
UF
Email Comercial
Telefonel
Telefone2
Fax
Site

Junta Comercial/Cartório

JUNTA COMERCIAL DO PAULO

Linha de Fornecimento

',
2Ig iSERVICOS 

DE AUDITORIA,CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO
:839 :SERVICOS DE PUBLICIDADES, PROPAGANDAS E COMUNICACOES

Responsáveis

,35221057373 2/2007

Ê

20612891852 DE SOUZA isl r{ 
'
flavio. costa @fatorf. com. br

:

a

iSócio ;CAUFESP/ELETRONICO

https://www.bec.sp.gov.br/CAUFESP/(S(Sirjbwbkwc5sfj4laefddo0Ð)/Fornecedor/FornecedorCadastroCompletolmpressao.aspx 4 112



to75022L894 ROGERIO FERREIRA
11

26109t2018

38004638813 FAEL MENEZES 11

Enquadramento

Enquadramento da Empresa

. baceti @fatorf.com. br rCredenciado

fefrelra(olatorf.COm.Df i.:Administraçäo

https://www.bec.sp.gov.br/CAUFESP/(S(5irjbwbkwcSs[4laefddo0f))/Fornecedor/FornecedorCadastroCompletolmpressao.aspx
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393893 1B

93893 18 :roger
¡

CAUFESP

FESP/ELETRÔNICO

05/07/2018

Outros

Documentação

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 22/L2/2018
LO/02/20t9
2L/rO/2018

Certidão de Tributos Municipais 1B

Ceftif¡cado de Regularidade do FGTS - CRF

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

Validade do RCS: 03/06/2019

2 I
2t/L2/2OLB 05/07/2018

Ficha cadastral qerada em= 261lJ912018 16:O2:O6

n
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#t FATOR:
lN I iLrGtNCn t;¡'.1 Cótf UN¡CAÇÂO

r.1. HABTLTTAÇÃo ¡unÍucA

Contrato social atualizado e registrado na Junta

Comercial
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$ FATOR F rNTELIGÊNCL¿' øturt COMÜNI CAÇ,ÏO LTDA"

CNPJ (M F) 0 s. s 2 7. s s 8/000 I -43

OITAVA ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL

Os abaixo assinados,

ROGERIO FEnnfm,l, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens,

jornalista, portador da cédula de identidade RG. n.o 14.455,303-X - SSP/SP, inscrito no CPF

(MF) sob n.o 101.502.218-94, residente e domiciliado à Rua José Gambarini, no 141 - Casa 6

Baino Jardim Petrópolis - São Paulo - SP - Cep: 04640-059: e

LUCIANA DE SOUZA FERREIRA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de

bens, maior, jomalista, portador da cédula de identidade RG. nÎ 25.55s.777-2 - ssp/sp,

inscrito no CPF (MF) sob n.o 206.128.918-52, residente e domiciliada à Rua José Gambarini,

no 141 - Casa 6 - Bairro Jardim Petrópolis - São Paulo - SP - Cep: 04640-059; únicos sócios

da sociedade empresaria limitada que gira sob a denominação social de "FATOR F
INTELIGÊNCA EM CùMUNICAÇÃO LnDA", estabelecida à Rua Barão do Triunfo n.o

427 - Conj.1406 - Bairro Brooklin - São Paulo - SP - Cep: 04602-001, com Contrato Social

de Constituição Registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o no

35221057373, em sessão 14/0212007, e posteriores alterações registrado e arquivado sob o no

261.092107-8 em sessão de2310712007 e sob o no 329.619107-0 em sessão de2710912007 e

sob o no 23.359109-2 em sessão de 2710112009 e sob o no 18.126113-3 em sessão de

0810112013 e sob o n'267,164113-0 em sessão de2310712013, os sócios por unanimidade, tem

entre si justo e combinado promover as seguintes alterações:

Cn'íaSatl PRIMEIRA- Altera o estado civil do sócio Sr. ROGENO FERREIRA, casado

em regime de comunhäo parcial de bens,

CUiaSUnd SEGIINDA - Altera os dados pessoais da sócia Sra. LUCIANA DE SOUZA

FERREIRA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, maior, jomalista,

portador da cédula de identidade RG. n.o 25.555.777-2 - SSP/SP, inscrito no CPF (MF) sob

n.o 206.128.918-52, residente e domiciliada à Rua José Gambarini, no 141 - Casa 6 - Bairro

Jardim Petrópolis - São Paulo - SP - Cep: 04640-059
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CUíUSaU TERCEIRA - Altera.e.objç,ðivo..¿a:d.qçiEdri¿eiqi.re será prestação serviços de

assessoria de imprensa; redaçãg.p$ç,ão .,litgJaCao {3 Í:Iot, elaboração de roreiros;

reportagem; organização de eventqd;.dssesso.qiä .df, 
"orq.å+rq4Qão 

empresarial; serviços de

consultoria comercial, exceto atividade que dependa de autorização de órgão de classe;

serviços de consultorianaáreade comunicação como resumo de noticias (clipping), edição de

conteúdos, elaboração de boletins setoriais, projetos de comunicação, comunicação interna e

externa e serviços auxilia¡es de divulgação; serviços de agência de noticias; serviços

auxiliares de áudio e vídeo, montagem, sonorização, efeitos visuais, tratamento e edição de

imagem e áudio, roteiros e prograrnas de televisão; serviços de fotografia; prestação de

serviços de hospedagem e tratamentos de dados, web site, planejamento, confecção,

manutenção e atualizaçäo de páginas eletrônicas; web design; serviços de coleta de dados,

informações e pesquisas de opinião pública.

CUíUSana QUARTA - Em virtude das alterações hora pactuada, resolvem os sócios

Consolidarem o Contrato Social que passa a vigorar unicamente pelas cláusulas e condições

seguintes;

"FATOR F INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇ,íO LTDA"

CNPJ (MF) 0 5. s 2 7. 5 s 8/000 I -43

coNSoLrDAÇ,îO DO CONTRATO SOCTAL DE CONSTTTUTÇÃO

CUiUSanl PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de "FATOR F
INTELIGENCU EM COMT]NICAÇÅO LTDA".

Ct¿iUSUnq SEGUNDA - A sociedade terá sua sede à Rua Barão do Triunfo n} 427 - Conj.

1406 - Baino Brooklin - São Paulo - sP - cep: 04602-001, podendo a qualquer tempo

constituir filiais, sucursais, escritórios e agências em qualquer parte do tenitório nacional.

CLI|USULA TERCEIRA - A duração da sociedade será por tempo indeterminado,

dissolvendo-se ou extinguindo-se nas hipóteses previstas em lei e neste contrato.

CLÁASaLA /UARTA - A sociedade tem por objetivo prestação serviços de assessoria de

imprensa; redação, edição e editoração de textos; elaboração de roteiros; reportagem;

organização de eventos; assessoria em comunicação empresarial; serviços de consultoria

comercial, exceto atividade que dependa de autorização de órgão de classe; serviços de

consultoria na ârea de comunicação como resumo de noticias (clipping),
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elaboração de boletins setoriais, projetos.de:cqmüniöaçåô; dömunicação interna e exrerna e

serviços auxiliares de diwlgação;.sgçvQos de, agência de rloticias; serviços auxiliares de áudio

e vídeo, montagem, sonorizaçãs;.c&itbs vi3¡rSs,lqatamçilo.g.edição de imagem e áudio,

roteiros e programas de televisão; serviços de fotografia; prestação de serviços de

hospedagem e tratamentos de dados, web site, planejamento, confecção, manutenção e

aÍualização de páginas eletrônicas; web design; serviços de coleta de dados, informações e

pesquisas de opinião pública.

CU{aSat¿ QUINTA - O capital totalmente integralizado e subscrito neste ato em moeda

corrente nacional é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250

(duzentas e cinquenta) quotas no valor de R$ 1.000 (hum mil reais) cada uma, distribuídas

entre os sócios da seguinte forma:

PARÅGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas,

e solidariamente, pela integralização do capital social nos termos do artigo 1052 da lei 10.406

de 10 dejaneiro de 2002.

PARÅGRAFO SEGUNDO - As quotas sociais são impenhoráveis por dívida particular dos

sócios.

CUiaSUnl SEXTA - A administração e a representação, judicial ou extrajudicial, da

sociedade exclusivamente ao sócio Sr. ROGÉRIO FERREIRA, mediante a assinatura isolada

deste sócio, estando expressamente autorizado o uso do nome empresarial, salvo em relação

às atividades estranhas ao interesse socia! ou de terceiros, bem como para onerax ou alienar os

bens imóveis pertencentes à sociedade, dependendo, para essas hipóteses, a autorização dos

demais sócios, podendo, por fim, nomear administrador não sócio em ato separado, na forma

do que dispõe o Código Civil.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O administrador permanecerá em seu cargo por tempo

indeterminado, até que venha a ser destituído e/ou substituído por deliberação dos sócios,

representando, no mínimo, o quórum exigido por lei.
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SOCrcS QUOTAS VALOR o//o

ROGERIO FERREIRA 175 R$ 175.000,00 70

LUCIANA DE SOAZA FENNEIN.I 75 R$ 75.000,00 30

TOTALIZANDO 2s0 R$ 250.000,00 100
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p¿ruíenafO SEGUNDO - O adrninistradorpodçiá,,r!þU¿.f irrnu remuneração mensal que

será fixada por deliberação dos sÇciosolevadaà,conta de despesas gerais da sociedade.

.,t.!..i :..i .i. .,.:".,
CUíUSat¿ SI|TIMA - Observado o disposto neste contrato social, o administrador terá

poderes para administrar e gerir os negócios sociais e para, agindo individualmente,

representar e obrigar a sociedade para todos os fins.

PAR/íGRAFO PRIMEIRO - A sociedade poderá ainda, ser representada por procuradores

conforme vier a ser estabelecido nos respectivos instrumentos de mandato e de acordo com a

extensão dos poderes que neles se contiverem 
r

PAR/íGRAFO SEGUNDO - Todas as procurações outorgadas pela sociedade deverão ser

assinadas obrigatoriamente pelo administrador, e, exceto nos casos de procurações outorgadas

a advogados paru a representação da sociedade em processos administrativos ou judiciais,

terão prazo de validade determinado, podendo ser substabelecidas apenas nos casos e

condições estabelecidas em cada uma dos instrumentos.

Cl-,iUSat¿ OITAVA - São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito

quaisquer atos praticados pelo administrador, procuradores ou empregados da sociedade, que

sejam estranhos ao objeto social e aos negócios da sociedade, tais como: avais, fianças,

endossos, hipotecas e outras garantias de favor, a menos que tais atos tenham sido

previamente e expressamente autorizados, por escrito, pelos demais sócios.

CDíUSULq NONA - A titulo de honor¿ários, os sócios que estiverem no exercício de suas

funções, terão o direito a uma determinada retirada mensal, em conformidade com a

legislação do Imposto de Renda, fixada em reunião conjunta dos sócios.

CUiaSUl¿ DÉCIMA - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano,

quando os sócios dividirão os lucros apurados aIé a data ou os deixarão em conta de lucro

para futuro aumento de capital, no caso de haver prejuízo estes deverão ser suportados pelos

sócios na proporção de suas quotas.

PAR,íGRAFO PRIMEIRO - Mediante deliberação dos quotistas a sociedade poderá

distribuir lucros por conta de balanços intercalares.

PAT|GRAFO SEGUNDO - A distribuição de lucros a que se refere a caput não obedece às

participações respectivas nas quotas da sociedade, e a mesma poderá ser feita a qualquer

momento a titulo de antecipação de lucros.
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Cn'íaSunq nÉclae PNMEIM:'Àtre.f¡um:dôs.s,icicis-poderão ceder ou alienar, a

qualquer título, suas quotas a te.r,oej¡os, não,sócios, sem¡róvio aviso e consentimento, por

escrito, do outro sócio que tern:paia,ii ,.reryudå. .. ieuåidi¿e de condições e preço, a

preferência absoluta na aquisição das referidas quotas.

PAR/|GRAFO PRIMEIRO - O sócio que desejar ceder ou transferir suas quotas deverá,

observado o "caput'o da presente cláusula, notificar, por escrito, ao outro sócio, informando,

no texto da notificação, o preço e das condições para cessão ou transferência por ele

pretendida, o qual terá direito de preferência na aquisição.

PAR.úGRAFO SEGUNDO - O preço e condições de que trata o parágrafo anterior não

poderão exceder o valor real das quotas, apurado mediante balanço especial, por conta do

sócio interessado na cessão, sob pena de considerar-se nula a respectiva cessão.

PAR.úGRAFO TERCEIRO - Se o sócio remanescente desistir de sua prelação ou não fizer

uso do direito de preferência no prazo de 30 (rinta) dias da notificação, a cessão de quotas

pelo sócio retirante, a terceiros, ficará, ainda, condicionada à concordância do sócio

remanescente quanto ao ingresso do terceiro.

PAR/íGRAFO QUARTO - Toda e qualquer venda, cessão ou transferência de quotas e/ou

direito à sua subscriçáo, realizada em desacordo com o disposto na presente cláusula e

respectivos parágrafos, será considerada nula de pleno direito e sem qualquer efeito,

CLÁUSaLA DÉCIMA SEGANDA - Nas deliberações dos sócios, o administrador dará

preferência no art. 1.072, paúryrafo 3o, do código civil, ou convocará o sócio consoante o

disposto no parágrafo 2o do mesmo artigo.

PARtiGRAFo ÚNICO - Das deliberações

A destinação do resultado apurado;

A aprovação das contas da administração;

A designação do administrador, quando feita em ato separado;

A destituição do administrador;

A remuneração do administrador;

A modificação do contrato social;

A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de

liquidação;

A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;

O pedido de recuperação judicial e extra-judicial.
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ctÅasut¿ nÉct¡tt¿ TERCETtuL'ossoio¡ rsuuü*Bieoisdmpre que os interesses sociais
assim o exigirem' Entreúanto, qqaþger.delibroro¡ãq que de5nçndar a manifestação dos sócios
poderá ser tida como validameriåi.tdruOri,.ínOðp*a.oru:'ië ,ruti.ução de Reunião, se
expressa mediante instrumento escrito, firmado por sócios representando a totalidade do
capital social.

PAR/|GRAF7 PRTMEIRT - As reuniões dos sócios serão convocadas pelo administrador e,
nos casos previstos em lei, pelos sócios, através de carta registrada, fax ou aviso entregue
pessoalmente' contra recibo, a todos os sócios, com antecedência mínima de 0g (oito) dias.
considerar-se-á dispensada a convocação quando todos os sócios comparecerem à Reunião ou
se declararem' por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do Dia,

PAR/iGRAro 9EGUND7 - As reuniões dos sócios serão instaladas com a presença de
titulares de quotas representando 75%;o (setenta e cinco por cento) do capital social, e serão
presididas e secretariadas por Presidente e secretario escolhidos pelos sócios presentes.

PAR'úGRAFÙ TERCEIR7 - Qualquer sócio ou quotista poderá fazer-se representar nas
reuniões por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de procuração, com

' especificação dos atos autorizados, devendo a procuração ser levada a registro juntamente
com a ata.

PAR/íGRAFO QAARTO - A sociedade manterá um livro de Atas de Reuniões dos sócios,
no qual as Atas das Reuniões dos sócios serão lavradas.

cL"íusaLA OÉCran QUARTA - A sociedade não terá conserho fiscar.

CL"íUSULA DÉCnMA QUINTA - A exclusão de um dos sócios da sociedade se dará nos
casos previstos no artigo 1.058 da Lei n'o 1.058 de 10.01.2002, ou por deliberação em reunião
tomada pelos sócios representando mais de % (metade) do capital social nos termos do
Artigo 1.058 da lei acima mencionada.

cLÁusuL'l DECIMA SEXTA - A retirada, extinção, morte, exclusão ou insolvência de
qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os remanescentes, a
menos que estes resolvam liquidáJa, não sendo admitido o ingresso de herdeiros e/ou
sucessores do sócio falecido, a não ser com a expressa concordância de todos os demais
sócios. Os haveres do sócio retirante, extinto, falecido, excluído ou insolvente serão
calculados com base em balanço especial a ser levantado pela sociedade, facultada a
indicação do sócio e/ou herdeiros e sucessores interessados de e/ou empresa de
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auditoria para efetuar e/ou acompanhæ.a'eiaboreçäö O¡i.U.ii;nço especial, no prazo de 60

(sessenta) dias a contar da dataSo,eyegrto e.seqãqSpagos g¡eþnseus herdeiros ou sucessores,

em l8 (dezoito) parcelas mensais" jèuaìs e üupËs¡ivas, serir"jurös. A primeira prestação será

devida no prazo de 30 (trinta) dias da apuração do balanço, Caso remanesça apenas um sócio

e este não queira que a sociedade se dissolva, providenciará ele, incontinenti, um novo sócio.

Ct¿iUSUna DÉCIMA SÉrlA¿ - Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, será

(ão) liquidante o(s) sócio(s) representando a totalidade do capital social, ou quem este(s)

indicar (em). Nesta hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das

obrigações e o remanescente, se houver rateado entre os sócios quotistas em proporção ao

número de quotas que cada um possuir;

CL/íUSALA DECIMA OITAVA - O presente contrato social poderá ser livremente alterado,

a qualquer tempo, mediante deliberação de sócios representando a totalidade do capital social,

com exceção apenas daquelas deliberações que exijam apenas a maioria do capital social,

conforme expressa previsão contida neste instrumento.

CUíUSana DÉCIMA NONA - Os casos omissos neste contrato serão regulados em

- conformidade com as disposições da Lei n." 10.406 de 10.01.2002 e supletivamente pela Lei

n.o 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Ct-,íuSUtl WGÉSIMA - É vedado os sócios caucionar ou de qualquer forma dar em

penhor ou gamntia as quotas de sua titularidade, salvo com expressa anuência dos quotistas de

representando a totalidade do capital social.

CLÁUSULA WGESIMA PRIMEIRA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que

não está impedido de exercer a administragão da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime familiar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra norrnas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública,

ou a propriedade.

Cn{aSunl WGÉSIMA SEGANDA - Fica eleito o fórum da comarca desta capital, para

qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais especial ou

privilegiado que seja.
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CUUSULA WGESIMA TER.GEIM - A.exclusão por j:usra causa somente poderá ser

determinada em reunião convocq{fl:fu ;ciartle¡ft eåpru mqç ¡ta;

PAR/íGRAFO ÚlvlCo - São hipóreses de justa causa;

. Sócio que coloque em risco a continuidade da sociedade;

. Aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros;

' Efetuar operações estranhas aos negócios da sociedade;

. Efetuar distribuição de lucros ilícitos ou frctícios;

r Superveniência de sua incapacidade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento paficular na

presença de duas testemunhas em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Paulo, 07 de Janeiro de 2.015.

Ferreira

Ðr.
TESTEMUNHAS:

Lopes
RG.33 676-0 _ SSP/SP

Ci¡;nu
t7ú,52t
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Fry!:FËITUHA ÞE
SAOPAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa FATOR F INTELIGENCIA EM

COMUNICAçÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob no 05.527.558/0001-43, sediada

atualmente na Rua Barão do Triunfo, no 427 - conjunto 1406 - Brooklin - Säo Paulo -

SP, CEP: 04602-001, tel. (11) 3938-9318, por meio dos Processos Administrativos no'

2008-0. 137 .272-7 , 2009-0.1 62.249-0 e 2011-0.150.995-0, prestou serviços Técnicos

Especializados em Assessoria de lmprensa para atender ao Gabinete do Prefeito e

Secretaria Executiva de Comunicação, situada no Viaduto do Chá, 15 - 60 andar -
Centro, São Paulo-SP, CEP.01002-900, inscrita no CNPJ sob no 04.543.079/0001-58,

durante os exercícios de 2011 e 2012, recebeu por tais serviços o montante aproximado

de R$ 5.970,205,17 (cinco milhöes, novecentos e setenta mil, duzentos e cinco reais e

dezessete centavos).

Atestamos, ainda, que os serviços foram prestados a contenio, dentro do estabelecido

em cláusulas contratuais, nada havendo em nossos arquivos que a desabone.

São Paulo, 08 de janeiro de 2014
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, IATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FATOR F INTELIGÊNCIA
EM COMUNICAçÃO LTDA sita à Avenida Nove de Julho, 4.877 -
conjunto 92 - 9o andar - São Paulo/SP, cadastrada no CNPJ sob no

05.527.558/0001-43, tem prestado serviços terceirizaclos de assessoria de
imprensa e comunicação a esta Agência, para atendimento especÍfico ao

cliente SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçÃO, decorrente da
contratação firmada entre esta agência e o Governo do Estado de São Paulo,
através de sua Subsecretaria de Comunicação, com secle na Capital de São
Paulo, à Avenida Morumbi, no 4500 - Paiácio dos Bandeirantes, inscrita no
CNPI sob no 46.379.400/0001.-50, contrato este clecorrente da realização de
Iicitação na modaliclade concorrência, tipo "melhor técnica", na qual
sagrou-se a vencedora, referente ao contrato n" 02/2008.

Tal prestação de serviços de assessoria de imprensa e comunicação para
atendimento ao cliente SECRETARIA. DE ESTADO DA EDUCAçÃO
ocorte no perlodo contratual de Abri|/2008 a Março/2013, recebendo o
valor mensal de R$14L750,00.

Atestamos ainda que tais serviços vêm sendo executaclos satisfatoriamente,
com qualidade e padrão técnicos elevados e condizentes com o prestlgio e

capacidade desta empresa e aprovados pelo cliente SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAçÃ,O, sob a coorclenação da SUBSECRETARIA DE
coMUNrcAçÃo Do covERNo Do ESTA.DO DE SÃO PAULO,
desempenhando com aptidão os serviços solicitados, obedecendo aos
prazos e atividades determinados.

São Paulo,04 cle Outubro de

ruCIüt

2012.
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24" andar. cep 05426.100

pinheiros. säo Paulo
tel. l8l8-9900
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cep 050ì0.000

þerdlzes. säo paulo

tel'. 1874-9900

www.c0ntext0.com,br
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# FATCRI ñxö'ffrffirNi iLrclNClA ¡.H coMuNicAcÁo

1.3. eUALIFICAÇÃo EcoNôvrrco
FINANCEIRA

1.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata e

Certidão Negativa da Recuperação Judicial ou

Extrajudicial

1.3.2. Úttimo Balanço Patrimonial e Demonstrações

Contábeis

1.3.4. Avaliação do Balanço

d r,À
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27tost2o18 8339280

PODER JUDICIARIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTTDAO ESTADUAL DE DTSTRTBUTÇÓES CíVErS

àERT\DÃO No:149858

A autenticidade desta certidäo poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça

FOLHA:1/1

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuiçÕes legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçöes de PEDIDOS DE

FALÊNC|A, CONCORDATAS, RECUPERAçOES JUDtCtAtS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a

2610912018, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: *****************

FATOR F |NTEL|GÊNC|A EM COMUNTCAçÃO LTDA, CNPJ: 05.527.55810001-43, conforme
indicação constantg do pedido de cgrtidão.***************************************************************

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situaçåo em andamento já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do
Estado de São Paulo.

A data de informatizaçäo de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado no

5312015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo,27 de setembro de 2018.
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FOLHAT 00001

TERMO DE ABERTURA

LIVRO D]ÁRTO GERAL

LrvRo No. 000011

O presente Livro 000O1L possui 0000?l- folhas numeradas

seguidamente de número
ooooor a 000071 e servirá para a escrituração dos lançamentos

próprios da sociedade empresária abaixo identificada I

Nome empresarial: FATOR F INTELIGENCÏA EM COMUNICAÇÃO LTDA

Munícipio: SÃo PAULO

Registro na ,Jucesp - Nire z 35.221.05?'373 '

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/02/200'7

cNP,l: 05.521.558/0001-43. 
.

sao yau-Lo , 01- de Janeiro de 2017

ROGER

SOCIO
IRA
TRADOR

IO
TS

CPF: 1-01.502 .218-94

LÜIZ ROMA.NTNI

cRc 1-SP18 90 9 6/O-8
CONTADOR æ o
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DEMONS!¡RJACåO DO RESUI,TÀDO DO EXERCICTO (Valores em Reaís) ¡'olhe: 00067
EÍq,!€sa: FAToR F INTELIGENCIA EM coMUNIcAçAo LTDA(0147)

cNP¡t/cPl': 05. 52?. 558/0001-4 3

ENd. I RUA BARÄO DO TRIUNTO 427-CON.]

MunioLpior Sâo Paulo

Pêrl,odol Janeiro a Dezembro de 2017

1406-BRoOKLIN - CEPr 04602-001

UFr SP

Dafa do €ns€rrilento: 31 / 12 / 20f7
Enitido {r 3L/1,2/20),'7

RECEITÀ BRUÎÀ OÞEAÀCIONÀL

VENDAS DE SERVICOS
3. 674 . 699, 19

3,6"t4.699,1,9

DEDUCOES DE VENDÀS

PIS FATURÂMENTO

COFINS S/ FATURÂMENTO

ntPosTo s/ sERvrcos

(3t 7

t23
il.10
{183

I 62, I 9)\
885, B2)

242 ,2BJ
'134 ,'79)

DESPESÀs,/R¡cErrAs opERÀcroNÀrs
DES PESÄS ADMINI STRATIVAS
DESPESAS FINANCEIRAS

(1.465.901,51)
\t.426.),93,26)

(39.708/ 2s)

L2,21
t2 t 2'7

1.890.94?,06

1.890.947,06

L2 ì21
(105.831/36)
1269.9't5 ¡ 9L)

OUlRA,g RECEIîÀg OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSL

DEspEsÀs,/R¡cErrÀs ¡¡Ào opDaÀcroNÀrs
PROVISAO P/ CSLL

PROVISAO P,/ IMP. RENDA

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 1.515. 139,79

Rêconhêcemos a exatidåo da presente Dêmonstraçåo do Resu.Ltado do Exerclclo

Såo Paulo - SP / 3L DE DEZEMBRO DE 2|i,'l

LUfz
CONTADOR

CPF: 063. 556. 038-08
CRCr 1SP189096/o-8
RG:16.?38.126-X

FATOR F INTELTGENCIA

ROGERIO FERREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

COMUNICACAO LTDA

cPF: 101.502.21B-94 Rc: 14.455.303-x No\as

æ
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Balanço Patrinonial (Valores ên Reais) Folha: 00068

Enprêaa: FAîOR F INÎELIGENCIA EM COMUNIcAÇÂ.O LTDA(014?)

cNP,t/cPl't 05. 527. 558/0001-43

End.: Rua BAR¡.O DO TRTUNEO 42?-CONJ, 1406-BROOKLIN - CEpr 04602-OO1

Munloípio¡ Såo Paulo U!.r Sp

P€rlodof .taneiro a Dezembro de 201? Data do €ncerrm€nto:3I/IZ/2OL?
Enitido q: 37/1,2/201,'7

ÀTTVO 36{ . 100, 9s

3s8, 756, 00ATIVO CIRCUI,ÀNTE

DI S PONI BI LI DADES

CAIXA GERAL

CATXÄ E EQUIVALENTES DE CAIXÀ
BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO ITAU S.A
BANCO DO BR.ASIL

BANCO ITAU S.A 01.

VALORES MOBILIARIOS
APLICAçÕES MERCADO TNTERNO

APLICAÇAO BANCO ITAU

CREDTTOS S/ VENDAS OU SERVrçOS

CLIENTES
CLIENTES

1,28

113

113

t5

15

296 ¡ 38

269,52
269,52
026, B6

10,00
0,00

016,86
0,00
0,00
0,00

CREDITOS A RECEBER

ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS

ADIANTAMENTO 13 SA.LÀRIO

OUTROS CREDITOS

LUCROS ANTECIPADOS

L'70 ,552,20
|10 ,552,20
t'70 ,552,2A

59 .907 , 42

0,00
0, 00

59 ,90'7 , 42

59 ,901 , 42

5.344 , 95

5 ,224 , 39
48.508, 36

4 .738,00
43,?70,36
20,369,29
20 ,369,29

163 .653, 26)
(16.019,07)
(3.863,83)

( 43 .1'10 ! 36)

r20,56
1,.445,56
1.445,56

(1.32s,00)
(1.325,00)

IMP. E CONTRTB. A RECUPERAR

TRTBUTOS A COMPENSAR

COFINS RETIDA A COMPENSÀR

CSLL RET]DA A COMPENSAR

IRRF RETIDO A COMPENSAR

PlS RETIDO A COMPENSAR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00

ÀTTVO NÃO.' CIRCUI¡ÀNTE

lMOBl LI ZADO

MAQUINAS E EQUÌP.AMENTOS

MAOUINAS E EQUTPÄMENTOS

COMPUTADORES E EQUIP. INFORM

MOVEIS E UTENSILIOS
MOVEIS A UTENSILIOS

DEPRECIAÇÔES ACUMULADAS

DEP.ACUM. S/MOVEIS E UTENSIL

DEP.ACUM. S/MAOUINAS E EQUTP

DEP.ACUM. S/COMPUTADORES

lNTANGlVEL
PROGRÄMA,S E SOFTITARES

PROGRAMAS E SOFTf,ÙARES

(-) AMORTIZAçAO DO INTANGIVEL
(-) ÀMORTIZ.ACUM. SOFTWARES

\\o\ae
**********************{**************f *******{****

**************************************************
**********t************+***t********************** æ
'*************t****+*****************+*************
********************+*****************************
*************************t**********************4*
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Balanço PatrinoniaL (Valores em Rêais) Folha: 00069

EmpTeaa: FATOR F INTELIGENCIA EM coMUNTcAçAo LTDA(0147)

cNP,t,/cPFr 05. 527. 558/0001-43

End, i Rua BAR¡.O DO TRIUNFO 427-CON,J. 1406-BROOKLTN - CEp: 04602-001

Municlpio! såo Paulo UF: Sp

Pe¡lodo: Janeiro a Dezembro de 201? Data do encerruêntor 3l/I2/2Ol-¡
Eniti"do s: 3l/12/207'l

PÀSSIVO 36d . 100, 95

114,100,95

7 ,360 , 16
'7 ,360 , \6
1 .360 , 16

IMP. E CONTRIB. A RECEBER

IMPOSTOS A RECOLHER

TSS A PACAR

ISS RETIDO

IRR¡' RETIDO

IRRF S/FOLHA PGTO.E PRO-LABORÉ

IRRF S/ALUGUEL

coNTRIBUIÇÕES A RECoLHER

PIS/COFTNS/CSLL RET,A. RECOLHER

SINDICATOS A PAGAR

FGTS À RECOLHER

FGTS A RECOLHER

CONTRIB. PREV. A RECOLHER

INSS A RECOLHER

PISECOFINSARECOLHER
COFINS A RECOLHER

PIS A RECOLI{ER

REMUNERÂÇÕES A PAGAR

SALARIOS A PAGAR

SALARIOS A PAGAR

13O SALARIO A PAGAR

PRO-II\BORE A PAGAR

PRO-LABORË A PAGAR

EMPRESTIMOS E FINANCIÀMÐNTOS

EMPRESTIMOS À CURÎO PRAZO

EMPRESTIMOS BANCARIOS

r,ucRos/DTVÌ nENDOS CREnITADOS

LUCROS CREDITADOS

LUCROS A PAGAR

PASSIVO CTRCUI,AÑTE

PRovTsÕEs TRTBUTARIAS

PRoVISÃ,o PÀRA csl,t
PRoVISÃo cstl A PAGAR

PRoVIsA.o PARÃ IRPJ
PRoVTS.A,o IRPJ A PAGAR

18.856,02
15,195,92
15.194,14

2AO,00

1 50, 00

1,22,10

89,68
4 65, 00
4 65, 00

0,00
366, 4 B

366,48
1, .863,62
1 ,863 , 62

365,00
300,00

65¡ 00

OUTR.A,S CONTAS A PÀGAR

CONTAS À PAGAR

CONTAS A PAGAR

4 ,324 , B't

2 ,65'7 ¡ 07

2 ,65'7 , 01,

0, 00

1 ,661 , B6

r,661t86

0, 00

0, 00

0, 00

?1.145,e6
L't ,438,94
L1 , 438,94
53 ,'t06 t 92

53.'706,92

12 , 4t4 ,04
t2,414,04
1.2 ,414 ,04

PÀTRIMONIO LIQUIDO 2s0.000¡00

250.000,00
250,000, 00

250.000, 00

CAPITAL SOCIAL

CAPITÀI NACIONAL

CAPITAL SOCIAL

LUCROS/ PREi'UI ZOS ACUMULADOS

RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADO EXERCICIO EM CURSO

***i*************i***********************{********
*********************************t*++**t********{*
t*****************i*************r**i+*************
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8elanço Patrinonial (Valorês en Reaie) Folha: 00070
Er¡prêaa: rATOR F INTELIGENCÌA EM COMUNICAçÃ.O LTDA(014?)

cNP,t/cPr: 05. 527. 558/0001-43

End.r Rua BARÂO DO TRIUNFO 42?-coNJ. 1406-BROOKLTN _ CEp: 04602_001

Muniolpio: Såo Paulo UF: Sp

P€rlador Janeiro a Dezembro de 2\l,i Data do encêrrilento:31,/12/201.1
Efritido 4: 3I/12/2AI'1

Reconhecenos a exatidão do
R$ 364.L00,95.

presente Balanço Patrimonial, cujo Àtlvo e passivo estão uniform<:s na nesma j-mportâncía de

( TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL CEM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS )

Rêssalvando que a responsabilidade do profissional contabi.l-ista, fica restrita apenas ao âspecto meramenbe
que reconhecidamente operou con elenentos dâdos e comprovantes fornecj.dos peLa gerência da firjna que se
pela sua exatidåo e veracidade, ben cono pelos estoques considerados levåntados pela referida gorência e
exclusiva responsabiLidade.

técnlco desde
responsabi I i za

sob sua total e

Såo Påulo - SP / 31 DE DEZEMBRo DE 2oT.I

LUIZ

FATOR F

ROGERIO FERREIRA

SOCTO ADMINISTRJ\DOR

cRC:1sP189096/O-8
RG¡ 16.738.126-x

EM COMUNICACAO LTDÀ

cpF; 10L.502.218-94 R6: 14.455.303-x

NI
CONTADOR

CPFr 063. 556. 038-08
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I

FOLHA:00007L

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Numero de ordem: 000011"

O Presente livro OOO0lL possui 000071 folhas numeradas seguidamente do número

000001 ao 000071'e serviu para escrituração do periodo de 0L/0I/2017
atê 3I/12/201-7 sociedade empresária: FATOR F INTELIGENCIA EM COMUNICAÇAO LTDA

São Paulo 3l- de Dezembro de 2017

(Y-a

ROGERTO FE fRA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 101 ,502,2]-8-94

L'IJTZ IO ROMANINT

cRc - 1"SP189096/o-B
CONTADOR
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FATORÏ
*ils!,r*l\¡crÂ f¡r r"ürx,$tr'r{}0

A empresa FATOR F INTELIGENCIA EM COMUNICACAO LTDA, apresenta os seguintes cálculos dos
índices, Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvência, conforme o Balanço Patrimonial.

ANÁLISE ECONÔMICO . FINANCEIRO 2077
Formulas:

LC=
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

EG=

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A

LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

LG=

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A

LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A
LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL
SG= PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A

LONGO PRAZO

Calculo:

LC=
358.756,00

3,L4
114.100,95

EG=
L14.100,95

0,31
364.100,95

LG=
364.100,95

3,19
114.100,95

sG --
364.100,95

3,19
114.100,95

São Paulo, 27 de Setembro de 2018.

Romani Rogério Ferrei
ntador CRC: 15P32 L659 /O-4 Sócio Admini dor

CPF:434.487.468-43 CPF: 101.502.218-94

Rua Barão do Triunfo, 427 conj.1406 - Brooklin - São Paulo - SP

CEPz 04602-0011 Tel.:(11) 3938-9318 | www.fatorf.com.br
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I.4. REGI]LARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

l.4.L Prova de Inscrição no CNPJ

1.4.2. Prova de Inscrição nos cadastros de

contribuintes estadual e municipal

1.4.3. Certidão de Regularidade de débitos

tributários com aFazenda Estadual e Municipal

1,4,4. Certidão de regularidade do Fundo de

Garantia de Tempo de Serviço (FGTS-CRF) e

Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos

Tributários Federais e à Dívida Ativa da lJnião

1.4.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

(cNDT)

^
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NÙrvERO DE TNSCRTÇÃO

05.527.558/0001 -43
MATRIZ

CoMPROVANTE DE tNSCRTçAO E DE S|TUAçAO
CADASTRAL

DAÏA DE ABERTURA

0710212003

ffi
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME EMPRESARIAL

FATOR F INTELIGENCIA EM COMUNICACAO LTDA

LO DO ESTABELECIMENIO (NOIVE DE FANTASIA) PORTE

DEMAIS

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
70.20-4-00 - Atividades de consu¡tor¡a em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
82.30-0-01 - Serv¡ços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informaçåo não especificadas anteriormente
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
59.20-l-00 - At¡v¡dades de gravação de som e de ed¡ção de música
74.20-0-0'l - At¡v¡dades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
59.11-l-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisåo não especificadas
anter¡ormente
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não espec¡f¡cadas
anter¡ormente
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicaçäo e serviços de hospedagem na ¡nternet
73,20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opiniåo pública
62.01-5-02 - Web design

CODIGO E DESCRIÇAO DA NA-TUREZA JURiDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R BARAO DO TRIUNFO
NUMERO

427
COMPLEIVENTO

coNJ 1406

CEP

04.602-001
BAIRRO/DISTRITO

BROOKLIN
MUNICiPIO

SAO PAULO

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
(fi) 3991-95r7

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

07t02t2003

IVOÏIVO DE SITUAçAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

63.91-7-00 -
E DA ATIVIDADE ECONO[/]ICA PRINCIPAL

de notícias

UF

SP

Page I of I

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 27109/2018 às 10:12:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/l
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http://www .receiÍa.fazenda.gov.brlPessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprov 10912018
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Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastra¡s

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 05.527.558/0001 -43

C.C.M: 3.606.963-9

Contribuinte

Pessoa Jurídica

Tipo de unidade

Endereço

Bairro

CEP

Telefone

lnício de Funcionamento

Data de lnscriçåo

CCM Centralizador

Tipo de Endereço

Nro. do Contribuinte de IPTU

Úft ima Atualizaçåo Cadastral

IATOR F INTELIGENCIA EM COMUNICACAO ITDA

Comum

R BARAO DO TRIUNFO 00427 CONJ.1406

BROOKLIN

04602-001

Não Consta

t4/02/2oo7

27/O2/2OO7

Não consta

Comercia I

086.009.0347-5

tt/02/2oL5

R
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Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 05.527.558/0001-43

C.C.M: 3.606.963-9

Código(s) de tributo(s)

Ëxpedida em 2710912018 via lnternet com base na Portaria SF no 01 8/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaraçåo Cadastral, informando a condiçåo
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados
cadâstrados no órgåo fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de
emissåo.

Código para verificaçäo de autenticidade: dGWTYmMg
Data de validade: 2711212018

û

Código Qtd.Anú ncios

2500

Data de lnício

1410212007

2534 14t02t2007 tss

Tributo

ISS

Alíquota do lmposto

5

5

2684 1310212018 ISS )o

2935 13t02t2018 ISS 2,9

3093 20t01t2015

3115 20t01t2015

ISS

ISS

5

5

31 58 2010112015 ISS

6351 20101t2015 ISS 5

6793 20101t2015 ISS 5

6807 20t01t2015 ISS 5

716'l 14t02t2007 ISS 2,5

34509 1410212007 TFE

2de2
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DECLARAçÃO DE |SENçAO DE TNSCR|çÃO ESTADUAL

A empresa FATOR F INTELIGÊncln EM coMUNtcAçAo LTDA, estabetecida na RUA
BARÃO DO TRIUNFO,427 - BROOKLIN - SAO PAULO - SP, iNSCritA NO CNPJ SOb O NO

05.527.558/0001-43, lnscriçäo Municipal sob no 3.606.963-9 - DECLARA, para quaisquer

efeitos, que: é ISENTA de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, näo realiza

operaçÕes de circulação de mercadorias neste CNPJ e, em função disto, näo é considerada
contribuinte do ICMS e não emite quaisquer Notas Fiscais previstas no Regulamento do
ICMS.

ROMANINI C DE LTDA. EPP
01-39

LTDA..ËPP
Lulz A. Romanlnl
cRc tsP 18909010"0
CPF¡ 063.556.0¡8-08

l-¿-l-,t*
ROG ERIO IRA
CPF: 101.502.218-94

\\
\

nRO MAN I N I CO NTABI LI DADE LTDA
Rud DuílÍo, 326 - Águd Branca - CEp: OS04ï-O2O - São paulo

Tel: 3997-9577 - 3999-0268 - 997g-4277

"{
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

ffi
PREFEITURA DE
sÃoPAUro

Certidão Número: 0403200 - 2018

CPF/CNPJRaiz: 05.527.558t

Contribuinte: FATOR F INTELIGENCIA EM COMUNICACAO LTDA

Liberação 14t08t2018

Validade 10t02t2019

Tributos Abrangidos: lmposto Sobre Serviços - lSS

Taxa de Fiscalizâção de Localização lnstalação e F

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxâ de Fiscal¡zação de Estabelec¡mento - TFE

Taxa de Resíduos Sól¡dos de Serviços de Saúde - a partir de Jânl2o11)

lmposto Sobre Transmissåo de Bens

Unidades Tributárias

CCM 3.606.963-9- lnic¡o atv :1410212007 (R NFO, 00427 - CEP: 04602-001 )

Ressalvado o direito de a Fazenda e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou em a qualquer tempo, inclusive em relação ao perÍodo contido neste

pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em DÍvida Ativadocumento, relativas a tributos ad
Municipal, junto à Procuradori unicípio é certificado que a Situaçäo Fiscal do Contribuinte supra, referente
aos créditos tributários in na Dívida Ativa abrangidos por esta ceÍidäo, até a presente data é
REGULAR.

A aceitação desta condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
http://vuww de/secretaria sl'f azendal
Qualquer rasura inva documento.

Certidäo expedjda com base na Portaria Conjunta SF/PGM n" 4, de 12 de abril de 2017, lnstruçåo Normativa SF/SUREM no 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 dejunho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidäo emitida às 10:22:00 horas do dia 2710912018 (hora e data de Brasília).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

ú\
Código de Autenticidade: 54406549

E
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Secretaria da Fazenda do Estado de Säo Paulo

Débitos Tributários Não lnscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / lE: 05.527.558/0001-43

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar
débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado
que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na
Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima
identificado.

Certidão no 18100008952-46

Data e hora da emissão 021101201810:47:48

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio
www. pfe.faze nda. sp. gov. br

Folha 1 de 1
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CertifTcado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05527558/ooo1-43
Razão SociaI:TRTOR F INTELIGENCIA EM COMUNICACAO LTDA

Endereço: R BARAO DO TRIUNFO 427 CONJ 1406 / BROOKLIN PAULISTA /
SAO PAULO / SP / 4602-OOL

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigaçöes com o FGTS.

Validade: 22/09/2OtB a 2L/LO/2OLB

Certifi cação N ú mero 
= 

2A 1809221 1 440 5 6 3 0 5557 7

Informação obtida em 27/O9/2OLB, às LO:27:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS e À oívIoI
ATIVA DA UNIÃO

Nome: FATOR F INTELIGENCIA EM COMUNICACAO LTDA
CN PJ : 05.527.558/0001 -43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçöes em Dívida Ativa da Uniäo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidäo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgäos e fundos públicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do arl. 11 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb. gov. br> ou <http://www.pgfn. gov.br>.

Certidåo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
Emitida às 11:1 8:42 do dia2710912018 <hora e data de Brasília>.
Válida até2610312019.
Código de controle da certidão: 4974.6DE4.2577.981E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

vì

http://servicos.receita.fazenda.gov.br /Servicos/certidao/CndConjuntalnter/Emite 2710912018



cERTrD.ã,o NEcATTvA DE oÉgrros TRABALHTsTAS

NoMC: FATOR T INTELIGENCIA EM COMUNICACAO LTDA (MATRTZ E F.ILIA]S)
CNPJ: 05. 521 .558/000I-43
Certidão n": I59I49B9B/2018
Expedição: 21 /09/2078, às 10:31:35
Valldade:25/03/2019 - 180 (cent-o e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que FAToR F TNTELTGENcTA EM coMuNrcAcAo LTDA (MATRrz E

FILIATS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 05.527.558/OOO1-43, NÃo coNsTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642*A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 20\I, e

na Resolução Administrativa no I410/20I1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de aqosto de 20II.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certldão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão concliciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORI"ÍAçAO IMPORTAI\I TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Tral-'alho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previden ctâr ios, a honorários, a custas / a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos flrmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévla.

R \u,
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1 .5. OUTRAS COMPROVIçOES

1.5.1.a) Declaração de que se encontra em situação

regular perante o Ministério do Trabalho e do

Emprego

1.5.1.b) Inexistência de impedimento legal para

licitar ou contratar com a Administração

1.5.1.c) Atendimento às normas relativas à saúde e

segurança no trabalho
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ffi
GOVERNO DO ESTADO DE SÁO PAULO

CasaCivtl
Subsecretaria de Cornunicação

coNcoRRÊNctA No 0t l2ol8

DECLARAçAO DE ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL No
42.91I/98, LEI NO IO.2I8Igg E PARÁGRAFO ÚN¡CO DO ARTIGO I I7 DA

coNsrrrurçÃo Do EsrADo DE sÃo PAULO

Eu, Rogerio Ferreira, representante legal da licitante Fator F lnteligência em

Comunicação LTDA , CNPJ no 05.527.558/0001- 43 interessada em partic¡par da

concorrência no 0112018, declaro para os devidos fins que a referida emPresa:

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego, conforme

Decreto Estadual n" 42.91l'198;

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a administração, inclusive em

virtude das disposiçöes da Lei no 10.218, de l2 de fevereiro de 1999, estando ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

c) atende às normas relativas à saúde e Segurança do Trabalho (parágrafo único, artigo I 17,

Constituição do Estado).

São Paulo, 25 de serembro d" 1€'&l.i¿ /,;:iii tjilrli-43-1

FATOR l- it'tT{rf'lGf'î'¿ÇlA ãM
' ^ cõlola, ì'¿ìi'ÀÇ'd' ) i TDÞ'

l$l Baräo do Trtunfo' 42i'Cl' 1406

n-CEP: 04602-001

Rogério Ferre ReDresentante Lesal

cËr ro r .so2.l+B-î4
São Paulo'SP J

RG t4.455.303-X /
(l l) 3938.9318 - roger.ferreira@fatorf.com.br

Fator F lnteligência em Comunicação Ltda.

cNPJ os.s27.558/000 I -43

'fì


