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

CAUFESP

Dados Cadastrais

CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantas¡a:
Tipo Pessoa:
Natureza Jurídica:
Capital Social:
Data Cap¡tal Social:
Inscrição Municipal:
Tipo de Registro:
Orgão Fiscalizador:
Negociações Eletrônicas:
Atividades:
Ente Federativo/ Entidade Conveniada
OrgãolEntidade:
Unidade Cadastradora:
Endereço da Unidade Cadastradorar

0 1.764.969/000 1-00
FSB DIVULGAçâO LTDA
FSB DIVULGAçAO LTDA
Pessoa luridica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMTTADA
200.010,00
04/08/20ts
529662A3
Reg¡stro Cadastral Simplificado (RCS)
Não
Sim
Prestação de Serviços
I-GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
2OOOO-SECRETARIA DA FAZEN DA
2OO 1 O9-DIR. EXEC.ADMINISÏ.TRIBUÏARIA - DEAÏ
AV. RANGEL PESTANA, 3OO . TERREO - CPA - SAO PAULO - OLI 3243-2082.
0101791 1

Dados Cadastrais

Situação Fornecedor:

Endereços

Ativo

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

Junta Comercial/Cartório

AV. PRES. IUSCELINO KUBITSCHEK I4OO, CJst,52,6L,62
SEDE
VILA NOVA CONCETçÃO
04543000
São Paulo
SP
licltacoes@fsb. com. br
(11) 31659596 Ramal:0
(0) Ramal:0
(0) Ramal:0
http://www.fsb.com.br

Cart*ric¡/.]u¡rta f oçl¡ert:ia I lFeeg istre> lnata
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Linha de Fornec¡mento

þszzsroro:s lo+/os/zots

f lass{r l*
Itl c9cr r çaÕ

279 lsrnvrcos DE AUDrroRIA,coNSULToRiA, ASSEssoRTA E supoRTE TEcNrco

Responsáveis

OTAVIO DOS SANTOS VENTURA
DA SILVA .br

llicitacoes@fsb.com
lPa

lno
55 11
3 1659596

rticipação na
ministração

cpl: $n1* flrsced¡mê¡rt*

CAUFESP/ELETRÔNICO

t\\
rtfb

09085059739

elr:fone ll-¡rrail o¡reaå:iiicla¡le
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o8776869717

Enquadramento

RENATO CIRNE OLIVEIRA
NASCIMENTO

licitacoes@fsb.com. brlSócio
I

CAUFESP/ELETRONICO55 11
31659596

Enquadramento da Empresa:

Documentação

Outros

Þceu¡nento
Cedidão
Certidão de Tributos Munici
Certificado de laridade do FGTS - CRF

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

Validade do RCS! ro/04/2oL9

aliel*de
18

$

I
de Débitos Relativos aos Tributos Federa¡s e à Dívida Ativa da União

1

1

0/03/2019. L9/09/2018

J9/Ot/20r9'
t4/rr/2018,-
J8/1O/2OL8'

Ficha cadastral qerada emt 2t lO9l2O18 23:O7:51
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16E INSTRUMENTO PARTICUI.AN OE NITENAçÃO E CONSOLIDAçÃO OO CONTRATO SOCIAL DA
.: .. FsB glvuloAçÁofrfìfu
: . tNPiiebfze¿.gsgôooÉ.-do

'"' unrno'¡szzgEËåå¡-s'

Pelopresente instrumento parricurar: ': ": 
CONVÊNlO

.i. :1. ¿QúASP-Z,ãT
FSBPAR LTOA., sociedade empresaria limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Rua Visconde de pirajá, n 547, såla 312 - lpanema - c¡¿p 224to-9o0, inscrita no cNpJ
sob o n 9 14'562.492/0001-13, com seus atos const¡tut¡vos arguivados na Junta Comercjel do Estado
do Rio de Janeiro sob o n c 33.209.11.561-8, representado neste ato na forma de seu contrato sociãl
por seu Administrador. Sr. RENATO CIRNE oLIVEIRA NASCIMENTO, brasileiro, casado sob o regirne
da comunhão parcial de bens, advogado, portador da carteira de identiàade ns. 12g.573, expedida
pela oAB/Rl, inscr¡to no CPF sob o ne.087,768.697-17, com endereço comercìal na C¡dade e Estado
do Rio deJaneiro, à Rua V¡sconde pirajá,n 547,1" andar, lpanemå;

ANA CAROLINA XAVIER BARRETO ALVÊS, brasileira, solteira, n"scido em 1.3/03/1gg;, com endereço
comercial na cidade e Estãdo de.são paulo, à Rua pedroso Alvarenga, 9oo, 11s andar (parte), lta¡m
B¡bi, CEP O4531-OO3, portedora da carteira de identidade de ne 485979135, expedida pela SSp-Sp,
¡nscr¡ta no SPF/MF sob o ne 400.982.448-06, podendo ser representada neste ato por seu
Procuràdor RENATO CIRNE OUVEIRA NASCTMENTO, lå acima qualificado;

ANACRISTINA MOUZER TEMOS RosA, brasileira, casada sob- o regime da comunhão parcial de bens,
jornalista, portadora da cédula de identidade r\" 3344928, expedida pelo DPT/DF, ¡nscrita no CPF/MF
sob o n'090.649.547-47, com endereço comercial na Cidade e Estado de São paulo, à Rua pedroso
Alvarenga, 900, 11e andar (parte), ltaim Bibi, cEP 04s31-oo3 Jneste ato podendo ser reprelentada
por seu Procurador RENATo crRNE oL¡vEtRA NAsctMENTo, iá acima qualifìcado;

ANA RosA DE souzA coLHADo, brasileira. separada, jornalista, com endereço comercial na Cidade
e Estâdo de são Paulo, à Rua pedroso Alvarenga, 90o, l1e andar (parte), ltaim Bìbi, cEp 04s31-oo3
portadora da cédula de identidade n" 20.026.0005, expedida pelo SSp/Sp, tnscrita no CpFlMF sob o
n" 766.o2L.278-29, neste ato podendo ser representado (a) por séu procurador RENATS ctRNE
OtlVEIRA NASCIMENTO.

ANDREA PORTELIA oA S¡LVA SANGUIN, brasileira , separada. portadora da carteira de identidade'
ne 27742337't, expedida pela SSP/SP e ¡nscr¡ta no CPF sob o nq 194.476.51g-28, com endereço
comercial na cidade e Estado de são paulo, à Rue pedroso Alvarenga,. goo, 1lc andar (parte), rtaim
B¡b¡, cEP 04531-003, neste ato podendo ser representada por seu procurador RENATo CIRNE
otlVE|RA NASCTMENTO, já acima qualificailo;
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: FSB DIVULGACAO LTDA
Nire: 33901 328232
Protocolo: 0O2O17 1 31 027 6 - 1 I 104 I 2017
CERTIFICO O DEFERIIVENTO EM2OIO4I2O17, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO,
Autenticação: c2cAA8FE2F3C05C9AA01 867886F9E2EE7D2597AC0C66D 584228F7933FF1 1 0D2E
Arquivamento: 00003031946 - 2410412017

Bernardo n s.

Secretário Geral
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CARLA TRINDADE, brasileira, solteira, nascido-em 07/og.jrgTo,jornalista, com endereço comercial,'**' , ::-:111"-. 
Ëstado de sao eÊulol'êinua e.ear6idarv-¡læ¡Í.j, 11-o andar (parte), rra¡m B¡b¡, cEp

Æ W lil]]-!03, 
portadora da calelrê dÈ ideñûôaile ne ra,!¿0.9gÊ-6, expedida peto ssp/sp, inscr¡ra no

'j'' ø -' 
1PF/MF sob o na 159.400,3'id''37,'podendo s"i rep.esãniaaa'neste ato por seu procurâdor RENATo, , , : :... CTRNE OLtVEtRA NASCTMENTO, já acima qualific.ado;

K..* Ct' &Y.g . re*-**r cARotlNA souzA FERREInA, brasileira,.s!Jt{r}. nascido em 2s/o9/t982, relações púbticas, com
endereço comercial na cidade e Estado de são Paulo,'å Rua pedroso Alvarenga, 90o, 1lq andar(parte), ¡taim B¡bL cEP 04531{03, portadora da carte¡ra de identidade ne 21,323.146-0, ¡nscrita no
cPF/MF sob o ne 293'662'788-50, podendo ser representadã neste ato por seu procurador RENAT.
CTRNE OUVETRA NASCTMENTO, já acima qualificado;

cARotlNEcARvAlHoVALENTEslLvA,brasileira,nascida em2ï/o4,]t9}s, jornâliste,comendereço
comercial na cidade e Estado de são Paulo, à Rua Pedroso Alvarenga, 9oo, 11s andar (parte), lta¡m
Bibi, CEP.04531-003, portadora da cãrteira de identidade ne 43.667.815-9, expedida pêla ssp/sp,
inscrita no cPt/MF sob o ne 339.031.348-64, neste eto podendo ser representada por seu' Procurador RENATO crRNE oLrvErRA NAscrMENTo, já acima quarificado;

CLAUDIA JARDIM AZAMBUJA, brasileira, solteira, nascido em 2t/ot/!ggz, comunicadora, com
endereço comercial na cidade e Estado de são Paulo, à Rua pedroso Alvarenga, goo, lle andar
ipârte), ltaim B¡bi, cEP 04531-003, portadorâ da carteira de identidade ne.707533825-6 sjs, e

- inscr¡ta no cPF sob o ns. 996.844.460-04, neste ato podendo ser representada por seu procurador
RENATO CTRNE OLtVEtRA NASCTMENTO, já acima qualificado;

' CLAUD¡A cosTA FERNANDES, brasileiro, casada sob o regime comunhão universal de bens,
iornal¡sta, com endereço comercial na cidade e Estado de são paulo, à Rua pedroso Alvarenga, 9oo,
11e andar {parte}, ltaím B¡b¡, cEP 04531-oo3,portadora da céduta de identidade n !7oss752-2,
expedida pela ssP/sP, inscrita no cPF/Mt sob o n"166.297.318-7s, neste ato podendo serrepresentada por seu Procurador RENATo cIRNE o!lvElRA NASCIMENTO, já acima qualifìcado;

DEoctEclo PAIVA DE cAslRo, brasileiro, solteiro, nascido em :t5/o2/Lg¡4, engenheiro comendereço comercial na cidede e Estado de são Paulo, à Rue pedroso Alvarenga, 9o0, 11e andar(parte), ltâ¡m Bibi, cEP o4531-003,portador da identidade ne 94002104316, expedida pelo ssp/cE,ínscrito no cPF/MF sob o ns 71o2o5oo3-87, neste ato podendo ser representado por seu procur¿dor
RENATO CTRNE OLTVE¡RA NASCTMENTO, já acima qr.ralificado;

EVERToN cAMPos QUIARARIA, brasiteiro, sotteiro. nascido em zo/og/tggz, publlcltário, comendereço comercial na cidade e Estado de 5ão Paulo, à Rua pedroso Alvarenga, goo, l1e andar(parte)' ¡taim B¡bi, cEP 04531-003, portador da cârteira de identidade nc 4!.!77.8o!-8, expedlda
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: FSB DIVULGACAO LTDA
Nire: 3390'1328232
Protocolo: O02O17 131O276 - 19lO4l2Oi7
CERTIFICO O DEFERIIVENTO EM2OIO4I2O17, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: c2cAA8FE2F3C05C9AA01 867BE6F9E2EE7D2597AC0C66D 5B422Er7gg3FF1 1 0D2E
Arquivamento: 00003031946 - 24t04t2017

gernardo F. s.
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pelo ssP/sP, inscrito no CPF/MF sob o ne 369.499.238-30, neste ato podendo ser representado
neste ato por seu procureacrþe ñ4io crRrJË oï;ErRA.riasçriüe rvro, ¡¿ acima quarificado;

aaa a a a a
.a.aa

FABIo zAMBEll PIEDAOE, brasileiro, casado sob o t.ciål da comunhão parcial de bens, jornalista,
com endereço comercial na Cidade e Esta{o detão Paulo, à Rua pedroso Alvarenga, 90O, 11r andar
(pãrte), ltaim B¡bi, cEP 04531-OO3, portaëlår då cirte¡ra de identidade nc 205139966, expedida pelo
ssP,/sP, inscrito no cPFlMF sob o n! 109.gõg.g!.0r, neste ato podendo ser representado neste ato
por seu Procurador RENATo ctRNE oltvEtRA NAsctMENTo, já acima qualificado;

FELIPE PINHEIRO, brasileiro, solteiro, nascido em 18/09/1983 comunicador social, com endereço
comercial na cidade e Êstedo de são paulo, à Rua pedroso Alvarenga, 9oo, 11c andar (parte), lta¡m
B¡bi, CEP 04531-003, portador da carteira de identidade ne 32.615.547-g, expedida pela SSp/Sp,
¡nscrito no qPF/MF sob o n9 306.149.919-03, podendo ser representado neste ato por seu
Procurador RENATO CIRNE OLtVEtRA NASCIMENTO, já aclma qualifìcado;

GUILHERME qUElROz SANTOS AMORIM, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de
bens, iornalista, com endereço comercial na Cidade e Estado de São paulo, à Rua pedroso Alvarenga,
900, 1le andar (parte), ltaim Bibi, CËP 04531-oO3,portador dâ carteirã de ident¡dade de ne
14762223-5, expedida pela ssp-sp, inscrito no cpF/MF sob o ne g63.394.511-87, neste ato podendo
ser representado por seu Procurador RENAIO clRNE. OLtvElRA NASCTMENTO, já acima qualificado;

HÊLlo LE'ENSTEIN FlLHo, brasileiro, casado sob o reglme da comunhão parciat de bens, jornalista,
portador da carte¡ra de identidade de ne 268153292, expedtda pelo ssp/sp, ¡nscrlto no CpF/MF sob
o ne 267.708.298-51, com endereço comercial na Cidade e Estado de São paulo, à Rua pedroso
Alvarenga, 900, 11e andar (parte), ftaim Bibi, cEp 04531-003, pessou a se chamar HEUo yossEF
LEVENSTEIN cumprindo mandado expedido pelo processo neooz7422-97.2013.g.26-0100, neste ato
podendo ser representâdo neste ato poÍ seu Procurador RENATO CIRNE OLIVEIRA NAsclMENTo, já
acima gualificado;

JULIANA PETRoNI BRAZ TRITAPEPE, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens,
jornal¡stã, com endereço cornercial na cidade e Estado de são paulo, à Rua pedroso Alvarenga, 90e
11e andar (parte), ltaim Bibi, cEP 04531-Oo3,portadora da cédula de ident¡dade n- 442g9515-X,
expedida pelo ssp/sP, inscrita no cpF/MF sob o n. 340.678.668-52, neste ato podendo ser
representado neste ato por seu procurador RENATo CIRNE oLrvElRA NAscrMENTo, já acima
qualíficado;

KLEBER ÐE M|RANoA vrcÊNTE, bres¡rerro, casado sob o regime de comunhãó parciar de bens,jornal¡sta, com endereço comercial na c¡dade e Estado de são paulo, à Rua pedroso Alverenga, 9oo,l1s â¡dat (partç-), Ita¡m B¡bi, cEP 0453l-oo3portador da carre¡ra de identidade ne zg.osz.zsl,l,
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: FSB DIVULGACAO LTDA
Nire: 33901 328232
Protocolo: 0020171310276 - 19t0412017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM2OIO4I2O17, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: c2cAA8FE2F3C05C9AA01 8678E6F9E2EE7D2597AC0C66D5 84228F7g33FF1 I OD2E
Arquivamento: 00003031946 - 24t0412017
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inscrito no CPF/MF sob o ns 271.899.328-60, neste ato podendo ser representado neste ato por seu
Procurador RENATo ctRNE oúvEldÁ NAsqMEÌ!'dg, já elimg !iratificado;

a a aaa a
aaaaa

MoTA FoNsÊCA, Urås'ittirai sotte¡ra, iasc¡do'"ï rå/rolrss8, comunicação sociat, com
ndereço comercial na cidade e Estado d.e são paulo, à Rua pedroso Alvarenga, 90o, l1e andar

(parte), ltalm Bib¡, cEP 04531-003, portadfra ta tarteira de ¡dent¡dâde ne 2359252, expedida pelo
ssP/DF, ¡nscrita no CPF/MF sob o ne oo+rú¡.¡{1-rz, podendo ser representado neste ato por seu
Procurador RENATO CTRNE OL|VEtRA NASCTMENTO, já acima qualificado;

IUDMILA BEZERRA LUZ COUT¡NHO, brasilelra, casada sob o regime da comunhão parcial de bens.
jornâlista, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua pedroso Alvarenga, go0,
l1s andar (parte), ltaim Bibl, CEP 04531-003,portadora dâ carte¡ra de identidade ns. 1849395,
exped¡da pe¡o ssP/DF, e inscr¡ta no cpF sob o ne. gj4.622,got-g7, neste ato podendo ser
representade por seu Procurador RENATO CIRNE OLIVÊ|RA NASCIMENTO, já acima qualificado;

MARIANA CAETANO PINTO, brasileira, solteira, nascido em O3./LO/L1BO, comunicadora social, com
endereço comerc¡al na cidade e Estãdo de são paulo, à Rua pedroso Alvarenga, 9oo, lls andar
(parte), ltalm Bib¡, CEP 04531-003, portadora da carteira de ldentidade de nc MG-1O.7S1.968.
expedida pela SSP/MG, inscrita no cpF/MF sob o n! 042.776.476-93, neste ato podendo ser
representada por seu Procurador RENATO CIRNE OIIVEIRA NASCIMÉNTO, já acirna qualificado;
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MARESSA DE OMENA RtBElRo, brasiteìra, solteira, nascido em oa/oz/tgg3, jorna¡ista, co
endereço comercial na cidade e Estado de são paulo, à Rua pedroso Alvärenga, 900, 11e anda a,(parte), lta¡m B¡bi, cEP 04531-003, portadora da cédula de identidade n" 1952376, expedida pelo
SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o n' 960.680.511-53, neste ato podendo ser representada por seu
Procuredor RENATO C¡RNE OL|VEtRA NASC¡MENTO, já acima qualificado;

PAULA BORGES FONTENELLE, brasileira, divorciada, lornal¡sta com endereço comercial ¡a Cldade e
Estãdo de São Paulo, à Rua pedroso Alvarenga, 9oo, 11e andar (parte), ltaim Bib¡, cEp 04531_003,
portadora da carte¡ra de identidade ne. 505116121, expedida pelo SSp/Sp, e ¡nscr¡ta no CpFlMF sob
o ne. 594.764'354-53, neste ato podendo ser representada por seu p¡ocurador RENATO CIRNE
OLIVEIRA NASCTMENTO, já acima qualificado;

RAFAET MONACO FLOR|ANO, brasiteiro, solteiro, nascido em 05/05,/197g, Jornalista, com endereço
comercial na cldade e Estâdo de são paulo, à Rua pedroso Alvarenga, 900, 11e andar (parte), lta¡m
B¡b¡, cEP 04531-003, portador da cédula de ¡dentldâde n.8o7o6266-95, expedida pelo ssp/DF,
inscrito no cPF/MF sob o n'918446220-53 neste âto podendo ser representado por seu procurador
RENATO CIRNE OLtVEtRA NASCTMENTO, já acima quatifìcado;

@-{t
F'g
Eå9 4

vÂt0i
R. XV

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: FSB DIVULGACAO LTDA
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RENNAN Do PRADo soAREs, brasileiro, soltejro, nâscido em t4/t2/];gïB,jornalistâ, com endereço

,.,'*o*-*,r ::T.l:i"l na cidade e Estad6 de'33o pauro, r'iü. r.aþrlÀ'Lr""r., soo, 11E andar (parte), rra¡m

. .Æ W .. 3iui,.Ce 
P 04531-003, portadôr da ctrtetråJfe ùentidadÉ ¡eb,iå 39837-4, expedido peto Detran/RJ, e

rÌt@, , 
n -,;-'". inscrito no CPF,/MF sob d'n'c. iz+Jet.ßl?-tg, n.üu'ato' podendo ser representado por seu

I 
; I 

.t.;:1.;:; iiiii .: Procurador RENATO CTRNE OL|VEIRA NASCTMENTO, já acima quatificado;
w"áw.avryBaa\*-"dr RoGER¡A DE LEMos cosrA E sa enlsçi prçilgira, casada sob o regime de comunhão parcial de

bens,iornalista, com endereço comercial na Cidade e Estado de são Èaulo, à Rua pedroso Alvarenga,
900, 11! andar (parte), lta¡rn gibi, cEP 04531-003, portadora da cédula de identidade 

^" 
!07!62679,

. expedida pelo DETRAN/R', ¡nscr¡ta no CPF/MF sob o n' 070.004,547-33, neste ãto podendo ser
representada por seu Procurador RENATo CIRNE oLlvElRA NAsctMENTo, ¡á ac¡ma qualificado;

RoDRlGo HlLARIo DA slLvA, brasileiro, solte:ro, nascido em L3/othgTs,jornalista, com endereço
comercial na cidade e Estado de são Paulo, à Rua Pedroso Alvarenga, goo, 11r endâr {parte), ltaim
Bibi, cEP 04531-003, portador da cédula de identidade ne so31343 expedida pela ssp/pE, ¡nscrito no
SPF/MF sob o nq o2t,175.794'26, neste ato podendo ser representado por seu procurador RENATq
clRNË oLrvEtRA NASCIMENTO, já acima qualificado;

sltvlo RoMÁRlo BRESSAN, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, jornalista,
com endereço comercial na cidade e Estãdo de são Paulo, à Rua pedroso Alvarenga, 9oo, lle andar
(parte), lta¡m B¡b¡, cEP 04531-003, portador da céduta de identidade n" 7o074og4o-9, exped¡de pelo
SSP/RJ, ìnscrito no cPFlMF sob o n' 334516050-1s, neste ato podendo ser representado por seuprocurador RENAT' crRNE oLrvErRA NASCTMENTO, iá acima quariricado;

' Todos com endereço comercial na cidade € Estado de são peulo, à Rua pedroso Alvarenga, goo, 1lc
andar (parte), ltalm Bibi, cEP 04531-003, na qualidade de únicos sócios da Fss DtvutGAçÃo trDA,,
sociedade limltâda com sede e foro na cidade e Estado de São paulo, à Rua pedroso Alvarengô,90o,
11e andar (parte), ltaim Bib¡, cEP 04531-003, inscritâ no cNpJ/MF sob o n. ot.764.969lo001-00, comseus atos const¡tut¡vos arqu¡vados na Juntâ comercial do Estado de são paulo sob o n.
35.2.2e36363_s (.,Soc!eÉdg,,), e ainda;

lulz ANToNlo MACHADo RYFF, brasileiro, nascido em L3/ot/Lg7o, casado sob o regime dacomunhão parcial de bens, Jornalista, residentè e domiciliado na Rua Nasc¡mento s¡lva, 53g, Rio deJaneiro /ff'J, cEP:22.421-028, portador de carteira de identidade nc o75310854, expedida pelo tFp,inscr¡to no iPF/MF sob o ne 025-399.567-18, neste ato podendo ser rêpresentado por seuprocurador RENAT. crRNE otvErRA NASCTMENTO, já acima quarificado;

SAMY MoHAMED CHARANEK, brasileiro, nascldo em o3/o6/Lg64, viúvo, iornalistã, residente edomiciliado na Avenida Pres¡dente Kennedy, n! 18326 - praia Grande/sp, cEp: 11.7o3-20o, portador
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da carte¡ra de identidade nc 1462o8080, expedida pelo ssp, inscrito no cpF/MF sob o ne1 07393471876, neste ato pod.ändå'å, .epresu'niido p,{ sqr.Frocrrador RENATo ctRNE oLrvEtRA

,.ffi-þ '' NAsclMENTo,jáacimaquatifirado;i 'i.: : ::
jr #i :'* 

,

i,r'*. - têm entre si' justos e contratados, alterar o contrato Sociat da Socìedade, de acordo com os
tA Imf ¿¡ se8uintes termos e condições: 'a . :\:;l

r-cEssÃo E TRAN'FERÊN.'A DE euorAriìit.*ocao DA cLÁusuLA c;rr.¿re
1. -ENTRADA D€ SóCIOS NA SOCIEDADE

1'1' A sócia FSBPAR, já acima qualificada, neste ato, com a expressa anuência dos demais sócios.
vende e transfere 35o (trezentas e cinquenta) quotas. com valor nominal de RS 1,Oo (um real) cada,
para cada um dos seguintes sócios: Luiz Antonio Machado Ryff e Samy Mohamed Charanek, já acima
qualificados, que pagam nesta data, em moeda corrente nacional, pelo preço total de RS 7oo,oo
(setecentos reais), recebendo da cessionár¡a a mais ptena, geral, irrevogável e ¡rretratável quitação,
para nada mais reclamar;

1'2' os sócios que ora ingressam na sociedade declaram através deste instrumento, ter
conheclmento do Acordo de euotistas da sociedade (,,Acofdo de euotistas,,) e que concordam corn
todos os seus termos, a ele aderindo. em conformidade com o Parágrafo segundo da cláusula oitava
do Acordo de Quotistas.

1'3. os sócios ora admitidos, decla¡am que não estão incursos em qualguer cr¡me que os
impeçam de exercer at¡v¡dades empresariais.

2. ALTERAçÃO DA CLÁUSULA QUINTA
2,t. Em consequência das deliberações anter¡ores acima, a Cláusula euinta do contrato Social,
reformulada, passará ã v¡gorer com a segu¡nte redação:

"clóusulo 5s - o copítal sociol é de RS 2oo.o7o,oo (duzentos mil e dez reo¡s), representodos
por 2o0,o7o (duzentos mi! e dez) cotos, no ìoror nomìnor de Rs r,oo (um reo!) coda umo,
totolmente subscríto e integrolizado eñ moedo corrente do pais, e ossim distt¡buldo entÌe os
sócios:
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FSBPAR LtdO, 773.470 Rs 773.470.OO
Ano Corolìno Xov¡er Borreto Alves 7.050 Rs 7.O50,oo
Ana Crìstino Mouzer Leños Roso 350 RS 3so,oo

And Rosa de Souzo Colhodo 350 RS iso,oo
Andreo Portello da Sìlvo 1.400 Rs 7.40O,OO
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III - ALTERAçÃo Do ENoEREço DA SEDE
3'1' Decidem os sócios, por unanimidade, transferir a sede da S0ciedade situâda na cidade eÉstado de são pauro, à Rua pedroso Arvarenga, 900, 11e andar (parte), rtaim Bibi, cEp 04s31-0o3,para a cidade e Estado de são Paulo, à Avenida Pres¡dente Juscel¡no Kubitschek, 1400, conjuntos 51,52,61 e 62, V¡la Nova Conce¡ção. CEp:04S43-OOO

3'2' Em razão de deljberação acima, os sócios decidem, por unanimidade, alterar a cláusula 2s doContrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com â segu¡nte redação:

"ctÁusuua 2s. A sociedade tem sede, foro e odmìnistroçöo no cidøde e Estado de sõo pouro,
ù Avenída presidente Juscerino Kubitschek, 7400, conjuntos 57, 52, 67 e 62, V¡rd Novo
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Soup Ferrejro -. 1 RS 1.oso.oo
Coroline -i J.05t R5 1.OsO,00

Clóudia Costd Femandes 7.750 Rs 1.750,O0
Deoclecio Poivo de 350 Rs 3sO,00

3SO RS 3so.oo
Fobío Zambeli Pieclø¡l¿ c¡o

Everton

7.750 RS 1.7so,oo
Pinheîro 7.750 R5 1.750,00

CIaudîa lardim 7.05A RS 7.o5o,oo
G u ilherme Que iroz Santos Amorim 7.O50 Rs 1.O,O,Oo

Helio Levenste¡n 1.050 Rs 1.OsO,00
lulÍdna Petron¡ Braz 350 Rs 3íO.OO

Kleber de M¡rcnda V¡cente 3SO RS 3so,oo
Liv¡a Moto Fonseca i50 Rs 3sÙ,oo

Ludm¡la Eezerra Luz Coùt¡nho 7.400 RS 7.400.00
Luiz Antonio Møchodo i50 Rs 35o,oo
Moressa de Omeno Ribe¡ro 350 Rs 3so,00

Moriono Coetono p¡nto 7.400 Rs 1,400,OO
FontenellePould 1.750 R5 7.7s0.O0

Monoco Floriono 7,OSO Rs 7.0so,oo
Rennon do Prado Soores 350 Rs 3,O,OO

Hilario da Silva 1.O50 RS 7.oso,oo
de Lernos Costa e Só Brosìl 7,050 R5 1.o50,00

Mohomed Charonek 3s0 Rs 350,A0
Silvio RomorÌo Bressan 7.750 RS 1.7so,oo

Totol 200.o70 RS 2oo.o70,oo

fr-. v ir*{
8€rnardo F. S.'B€Mnger
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conceîção, cEP: 04543-ooo, podendo, por resoluçõo de sócÍos, obrir, encerrar ou tronsferír
filiois, escritórîos e tïpre'sà'ntoções eìt'.ðuatqair tgååtiaoa. do terr¡tórío nocionol, ou do
exterîor. .:...: ':.: .:.:.:

Porógralo lJnico. A Sociedode possui as seguìntes fÌliais:
': ' :

(¡) cídode e Estodo do aio Qi¡aqQço, no Ruo vísconde de pírajó, n.e s47, solo 378,
I po ne m o, 2 2.4 7O-9OO ( CN Pt : O 7. 7 64. 9 69/0002 - 82 ) ;

(¡¡) Cidode e Erasílio, D¡strito Federo!, SHS Quodro O6, Conjunto ,,A., Btoco "E,, Salos 772,
773 e 774, CEP 7O3OO-3O0 (CNÐ: 0j.764.969/o004-44); e

(¡¡¡) cidode de santos, Estodo de são poulo, RuoJúlio conce¡çöo, ne lgg, conjunto 41, vila
Mathios, CEP: 77.O15-S40 (CNp!: O1.764.969/0003-63).-

rv - coNSoLtDAçÃo oo CoNTRATO SOC|AT

4'1. Os sócios decidem, por fim, ratifìcer as demais Cláusulas do Contrato Social não
expressamente alterâdas pelo presente instrumento, e consolidá.|o, passando a vigorar com a
redação constante abaixo:

"CONTRATO SOCIAL DA

FSB DIVUTGAçÃO LTDA.

CNPJ ns 01.764.969/0001-00
NIRE ne 33.2.0573074-l

CAPíTULO I

DENOMINAçÃO, SEDE, FORO, OBJETO SOCIAL E DURAçÃO

CIÁUSULA 1!. A Sociedade terá a denominação social de FSB oIVULGAçÃO ITDA, (,'Sociedade,,) e
reger'se-á pelo presente contrato social e pelas disposições legais aplicáveis.

ctÁusulA 2!. A sociedade tem sede, foro e administração na cidade e Estado de são paulo, à
Avenida Pres¡dente Juscelino Kubitschek, 1400, conjuntos s1, 52,61 e 62, vila Nove conceição, cEp:
04543-000, podendo, por resotução de sócios, abrir, encerrar ou transferir filiaìs, escritórios e
representações em qualquer localidade do territór¡o nacional, ou do exterlor.

Parágrafo único. A Sociedade possui as seguintes fìliais:
(¡) cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua.Visconde de pirajá, n.e 547, satã 318, tpanema,
CEP: 22,410-900 (CNPJ : O1.764.969,/OOOZ-82);
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(ii) cidade e Brasítia, o¡¡Êito'Fåerat,sns'driadrac.i, cpi,îunto ,'A',, Btoco ',E,,, saras 7L2,713 e
7L4,cEP 70300-300 (CNpJ:ot.764,S9/o}ei-4.); 

" .:. :.:

(i¡i) cidade de santos, Estado de são. paulo, Rua Júlìo conceição, ne 199, conjunto 41, v¡ta
Mathias. cEp: 1 1.015-54O (CNpJ: O1. 764.9d9l000!-63).

.:. :..
ctÁusutA 3!. A Sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de consultoria em
comunicação e assessoria de imprensa, inclusiva para a ¡nternet, e relações priblicas no setor público
no Estado de São Paulo.

ctÁUSUI.A 4!, A Sociedade terá prazo de duração Ìndeterminado.

CAPITUTO II

CAPIÍAI SOCIAL E QUOTAS

cLÁusulÁ 5c. o cap¡tal social é de RS 2oo,o10,oo (duzentos mil reais e dez reais), toralmente
subscrito e lntegral¡zado em moeda corrente nacional, dividido em 2o0.o1o (duzentas mil e dez)
quotas, no valor de Rs 1,o0 (um real) cada uma, assim distribuídes entre os sócios:

$r

p-

u9

V{LOR

Ê. ¡v ù: ;r5',fj.:t,1. i¡j

FSBPAR Ltdo. 773.410 Rs 773.470,OO
Ana Corol¡nd Xov¡er Borrcto Alves 7.O50 RS l.oso,oo
Ana Cr¡stíi1o Mouzer Lemos Roso 3so Rs iso,oo

Ana Roso de Sou2o Colhodo 3so
Andrea Poftello do silva 7.404 Rs 7.400,00

Corla Trindade 350 Rs 3s0.00
Coro I îno Souza Ferre í¡a 7.050 Rs 1.OsO,00

Coroline Corvolho Votente S¡tvo 1.050 R5 7.050,00
udío costo Fernondes 7.750 Rs 7,750,00

de CostroOeoctecía 350 Rs 3so,00
Everton Qulororìo 3SO Rs 3so,o0

Fobio Zombeli piedode 7.750 7. oo
7.750 Rs 7.7s0,o0

Cloudia Jardim 7.O50 RS x.o5o,oo
Sontos Amoil¡nGuilherme 7.050 RS 1.o50,0o

Helîo Fìlho 7,050 Rs 7.Os1,oo
Juliond Petroni Broz 350 Rs 3so.00

þv i*r/
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KIeber de Mirøndo Vicente R5

Parágrafo Prlmelro. A responsab¡lidade de cada sócio é, na forma da le¡, limitada ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do
Art. 1.052 do Código Civil.

Parágrafo Segundo. As quotãs de capital são indivisfveis em relação à Sociedade e não poderão ser
cedidas, transferidas, ou dadas em garantia e/ou pagamento, no todo ou em parte, a terc€iros
estranhos à Sociedade.

Parágrafo Terceiro' Nenhum sócio poderá, sem a prévia e expressa anuência da totat¡dade dos
demais sócios, constituir qualquer encargo, ônus ou gravame, independentementé de título ou
nature¿a, incluindo, mas não se rimitando a, penhor, caução, dire¡to de garantiâ, usufruto e
alienação fiduciária, sobre as quotas de sua tltularidede, as quais deverão ser mantidas lívres e
desembaraçadas de quaisquer ônus, dívidas, dúvidas e ritþios de quarquer natureze. euarquer
trânsagão efetuada com violação ao acima d¡sposto será ineficaz perante a Socledade,

Parágrafo Quarto. A cada quota corresponderá um voto nas Assembteias de Sócios da sociedade e
os dlreitos dos sócios serão sempre exerc¡dos na proporção das quotas que possufrem.

Parágralo quinto. Na proporção das quotas possurdas, os sócios terão preferencia para a
subscrição dos aumentos de capital.

CAPITULO III
AÞMtNtSTRAçAO

OE NOIAS

l0

da S'to€
vÀroi R€c€ôrDc
F. Xv 0¿
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L¡violvhto'Êoi¡seco ": . ?350 Rs 35O,0O
uz LÕutnhùLudmilo l¿ù | Rs 1.400,oo

Luiz Antonio Machado Rvff 350 Rs 3s2.oo
Moresso de Omeno Ribeiro 350 Rs 3sO.O0

Mor¡ono coetono ¿ã-= 1,400 Rs 7.400.OO
Poula Borges Fontenetìe. i.. 7.750 RS 7.7so,oo
Rofoel Monoco Floriono 7.O50 Rs 1.05O,OO
Rennan do Prado Soores 350 Rs 3íO.OO

do Silva 7.Os0 Rs 7.O50.OO
de Lemos Costo e Sá Brosit 7.050 Rs 1.0so,oo

Samy Mohomed Choronek 350 R5 3íO,OO
Silvio Romarío Bresson 7.750 Rs 1.7'O,OO

Total 200.oto Rs 200.070,00

þv i*,/
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CLÁUSULA 6r, O administrador da Sociedade será des
sócios que representem m.r; da'üi:tade ao ðaltar ,jË;',,ij.rt"i":A:"jff1,1i,rîj".'j.ït"1'"::
Arts. 1.071, tte 1.076, ildo Cg.ieo dvit. .:. : .:. :.:
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Parágrafo Prlmeiro. o admínistrador poderá re.ceber umã remuneração. a títu¡o de,,pro lobore", a
ser fixada em Assembleia de Sócios, qúd sel¿ levada à conte de despesas gerais de Socíedade,
ficando expressamente dispensado aa prqiEç¡{ge caução ou fiança pelo exercício de suas funçöes.

Parágrafo segundo. o administrador será responsável pela representação ativa e pessiva da
Sociedade, com amplos poderes de administração, observado o d¡sposto nesta Cláusula, inclusive
com ãs seguintes competências:

(¡) adminlstrar, or¡entar e dirigir os negócios sociais;
(i¡) contratar e dispensar empregados da Sociedade;
(¡ii) abrir, movimentar e encerrar contas bancá¡ias, bem como emitir, endossar, âceiter e
desconter cheques e tlturos de crédito, em operações rigadas às finaridades sociais;(¡v) negociar e celebrar contratos, bem como assinar qualsquer outros documentos em nome da
Socledade, tudo em operaçðes ligadas às finalidades sociais; e
{v) representar a Sociedade, em Juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas, naturars ou
jurfdicas, de direito priblico ou privado, inclusive perante repartições públicas federais, estaduais e
municipais, suas autarquia.s e empresas públicas.

Parágrafo Terce¡¡o. A representação da sociedade perante terceiros e em juízo será sempre exercida
pelo adminlstrador ou por um procurador especialmente constituído para esse fìm, devendo os
instrumentos de mandato outorgados pela sociedade serem assinados pelo administrador e
explessamente especificar os poderes conferidos aos respect¡vos procuradores e, com exceção
daquelescompoderesdacláusula "odJudicio",teråoprazodevalidadedeterminadonãosuperiora
1 (um) ano.

Parágrafo Quârto' Dependerá de autorização por escrito dos sócios representando no mínimo 2/3
(dois terços) do cap¡tat social a prát¡ca dos seguintes atos prat¡cados p€loAdm¡nistrador:

(j) ass¡natura de cheques, notas prom¡ssórias, retras de câmbio, ordens de pagamento, tfturos dedívida em geral, contratot e outros documentos não especificados, no varor superior à
RS 3.000.000,00 (três milhões de reais);
(¡i) aquisição, venda, aluguer ou oneração de quaisquer ativos, mequ¡nário, investimentos,
d¡reitos, marcâs e patentes da Sociedade; e
(i¡il empréstimos de quaisquer varores efetuados pera sociedade.
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Parágrafo Quinto. os administradores poderão ser destituídos da administração da sociedade, nos
termos do Art. 1.063, 5 rc, ¿d$¿J¡Ëå c¡u¡1. . " : .: i .:.: ':': :::
Parágrafo sexto. sgo 

""p..uriJri.',uni" 
vedados, l"noo nlLi e'inoperantes com reração a

sociedade, os atos praticados pelos sócio.s, prgcuradores ou empregados da sociedade, fora dos
l¡m¡tes prev¡stos neste contrato social e,ldl in'stÉ¡mentot de mandato, ou ainda, aqueles atos que
envolvam a Sociedade em operaçöes ou .9!,6.6!rrtranhos ao seu objeto social.

cLÁUsUtA z!. A Sociedade não terá Conselho Físcal.

cAPITUto IV
DELTBERAçÕEs soctAts E AssEMBLEtA DE sóctos

cLÁusUtA 8c. As deliberações dos sócios serão tomadas ern Assemble¡a de Sócios, realjzadas na
forma previstã nesta Cláusula, salvo se outra forma for exigida expressa e obrigatoriamente por lei.
A realização da Assemblela de Sócios tornð-se dispensável quando todos os sócios decidirem por
escrito sobre a matéria que seria objeto dela.

Parágrafo Pr¡meiro. As Assembleias de Sócios serão realizadas sempre que necessárias aos
¡nteresses sociais e deverão realizar-se ordinariamente ao menos uma vez por âno, nos três meses
seguintes ao término do exercfcio social, com o objetivo de:

(i) tomar as contas dos admlnistradores, examinar, d¡scutir e deliberar sobre as demonstrações
financeiras;

(¡¡) deliberar sobre a destinação do lucro líquido;
(iit designar administradores, quando for o caso, e fixar-lhe a remuneração; e
(iv) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Parágrafo segundo. A convocação das Assembleias de Sócios caberá ao administrador e far-se-á por
notificação escr¡ta, carta regÍstrada, fac-slmile ou correio eletrônico endereçado aos sócios com
antecedência mínima de I (oÍto) dias, contendo a data, hora, local e ordem do dia da Assernbleia de
sócios' As formalidades de convocação aqui previstas ficam dispensadas quando todos os sócios
comparecerem à Assembleia ou se declararem, por escrito. cientes do local, data e hora e ordem do
dia.

Parágrafo Terceiro. Para os efeitos do d¡sposto no parágrafo anter¡or, os sócios se comprometem a
manter permanentemente atualizados o endereço e os dados de seus eventuais procuradores ou
representantes legais.
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Parágrafo Quarto. Nâ hjpótese dos sócios indicarem mais de^um procurador ou representante legal
parâ as convocações previsrls nËitå cleusulai!iø.oiiagiåa vátida â comun¡cação efetivada na
pessoadequalquerum dosirtdicadds. .:' : .:. l.:

Parágrafo qulnto. A Assembleia de sócios será.instalada, em prlmeira convocação, com sócios que
representem no mlnimo 75% (setenta êÌindo,&or cento) do capital, e suas decisões devem ser
aprovadas por maioria simples do capitallqci¡t.p,resente å Assembleia, nos termos doArt, 1.077 do
código civil, salvo em reraçâo às rnatér¡as que, por força de disposiçöes legais pertinentes às
sociedades limitadas ou por força deste contrâto social, exìgirem expressamente um maior quorum
de deliberação, e, em segunda convocação, com os sócios que comparecerem e que decÌdirão por
maioria simples dos presentes.

Parágrafo Sexto. Compete à Assembleia de Sócios, inclusive:

(i) ãutorizar a aqr.risição de quotas pela própria sociedade;
(ii) autorizâr a aquisição ou alienação de bens imóveis ou que sobre os mesmos se constituam
ð nus;

(ii0 autorizar a const¡tuìção de ônus sobre os valores mobiliários;
(¡v) prat¡car atos que ¡mpriquem em transigência, desistência, ou renúncia de d¡re¡tos;(v) f¡rmar compromissos e acordos,)
(vi) alterar o presente contrato social;
(vii) realizar a incorporação, fusão e dissolução da sociedade ou cessação do estado de liquidação;(viii) nomear os l¡qu¡dåntes e julgarnento de suas contas;
(v) deliberar sobre o planejamento e orçamento anual da socìedade;
(ix) eleger o sócio que exercerá o d¡reito de gestão que caberia à sociedade nas sociedades
investidas;
(x) designar e destitu¡r adm¡nistradores; e
(xil requererde recuperação de empresa.
PatâErato sétimo. será necessária a aprovação de sócios que representem no mfnimo: laj 75%(setenta e clnco por cento) do capitar social para as matérias Iistadas nos rncisos
Parágrafo sexto; (b) a maioria absoluta do capital social para a matéria tistada no inciso ,,x,, e ..xi,, do
Parágrafo seno; e (c) pela malor¡a simples dos presentes nas matérias ljstadas nos ¡nc¡sos .f,,,i1,,

a aa
aaaaa

a oaa

Parágrafo oltavo' Quando os sócios entenderem necessário, as deliberações tomadas na
Assembleia serão registradas por escrito, em ata assinada por tantos sócios quantos bâstem para avalidade das deliberações toñadas, sendo que uma cópía da ata será levada a reg¡stro nos casos
exigidos por Jei.
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ct'.Áusut¡ 9!. O exercício social encerra-se er¡ 31 de dezembro de cada ano calendário, quando
serão elaboradas as dernonstrações f¡nãSrceirai previstas em lei, as quais serão submetidas à
apreciação dos sócios' o lucro apurado pg{gráiqfl'distribuído, no todo ou em parte, por deliberação
dos sócios. Os prejufzos serão acumulados para compensação futura.

Parágrafo Pr¡melro. Ficå autor¡zado o levantamento de balanços e demonstrações de resultado
relativo a perfodos inferiores ao exercício social (balanços ¡ntercalares), objet¡vando a apuração do
resultado do exercfcio em CurSO; podendo ocorrer a distribuiçãO desse resultado, medlante a
aprovação dos sócios quot¡stas que representem a maioria absoluta do capital sociâ1.

Parágrafo segundo. A Admin¡straçâo poderá declarar dividendos intermediários à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros existentes no últ¡mo balanço anual ou semestral, nos termos
do Art.204, $ 2e da Lei nç 6.404/76.

Parágrafo TercelÌo' A Administração poderá determinar montânte a ser pago ou cred¡tado aos
ac¡onistas, a título de juros sobre o capÌtal próprio, de acordo com o Art. 9s da Lei n.e 9.249/9s,
altefada pela Lei n.e 9.430/96.

Parágrafo Querto. o rucro líquido apurado poderá ser drstribuído entre os sócios
independentemente da proporção de suas respectÌvas participaçðes soc¡etáriâs, conforme
deliberado, periodicãmente, em Assembleia de Sócios.

cnef¡ulo vu
excluSÃo oe sócros

clÁusutA 10. Na hipótese de sócios representando mais da metade do cap¡tal social entenderem
que um ou ma¡s sóclos estão pondo em rlsco a continuidade da socledade, em v¡rtude de atos de
inegável gravidade, poderão exc3uí-lo(s) da sociedade med¡ante alteragão do contrato social nos
termos do Art. 1.085 do Código Civil.

Parágrafo Prlmelro. A exclusão somente poderá ser determinada em Assembleia de Sócios,
especlalmente convocada para esse fim, c¡ente o(s) acusado(s) em ternpo hábil para perm¡t¡r seu
comparecimento e o exercício do direito de defesa,
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Parágralo segundo. As quota.s do.sócio excrurdo.serão riquidadas pera sociedade.

', .' r .' '¡ :.
Parágraîo Terceiro. o valor âas <eêridaii'uåas seridp.!qi em moeda corrente nacional ou por
meio da transferência de bens da Socìedade ao sócio exctuído, no prazo de go (noventa) d¡as
contados da data da alteração contratu¡l qqe formalizar a exclusão do sócio, nos termos do
Art. 1.031, $ 2!, do Cócrigo Civit. '; '. i

aa
ar aa.

CAPfTULO VIII
O]REITO DE RETIRADA

cLAUsulÁ 11. o sócio que não concordar com qualquer alteração deste contrato social, poderá
optar pela retirada da Socledade, recebendo, em pra¿o de 90 (noventa) dias, o valor correspondente
a sua quota patr¡monial apurada em balanço patrimonial, levantado, no máximo, há 3 (três) meses
do evento,

Parágrafo Únlco. o valor apurado será restltufdo preferencialmente com os bens corn que o sócio
retirante tenha ¡ntegral¡zado o seu capital na sociedade, a tritério da adm¡n¡stração,

CAPÍTULO VII

DISSOLUçÃO E LIQUTÞAçÃO

clÁusulA 12. A Sociedade somente será dissolvida por del¡beração dos sócios ou nos casos
prev¡stos em lei. Nesse caso, proceder-se-á à liquidação de seu ativo ou pass¡vo, devendo o
remanescente do patr¡mônio social, se houver, ser etr¡buído aos sóclos na proporção de suas
panicipãções no capital social. Os sócios estabelecerão o modo de liquidação, cabendo aos sócios,
por del¡beração maloritária, nomear e,/ou destitu¡r o l¡quidante dentre pessoas ffsicas ou jurídicas de
¡libada reputação res¡dentes e domiclliadas na República Federat¡va do Brasil.

Parágrafo Prime¡ro. A incapacidade, falecimento, separação judicial ou divórcio, interdição.
insolvência ou falência, exclusão ou retirada de qualquer sócio não implicará ne d¡ssolução dã
Sociedade, que continuará a existir com os demais sócios, reduzido o cap¡tal social pelo valor daquota reembolsada do sócio.

Parágrafo segundo. Nos casos de lnterdlção, insolvência, exclusão ou retìrada de qualquer dos
sócios' os sóc¡os remanescentes podem preferir à redução do capital a aquisição das respect¡vas
quotâs, na proporção das quotas que possuírem no mesmo sistema previsto na clausula 11 acima.
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. Parágralo Tercelro. 5erão'.9age$.os haverql.do sóSio.igtFrditado, insolvente ou retirante,

. Æh, .. observadas as regras estabelecidas.nesqe;goqtláto, p.ll"tip". também os sócios remanescentes

" . "ry W: - preferirà reduçãodo capitarieqtricição da'sqr&tas, cøtôalklìa prevìsto.
&

, ,j I ,¡ì-s¡

. *' pi ;. Parágrafo quarto. Havendo dissolução dgpoci.ed¡rde conjugal do sócio, sêrão pagos os haveres na

, ,\ffi,f . . 
forma prevista na Clausula 11 ecima, se, nlpartilfìa dos bens, as quotas do sócìo forem distribuídas

'- - -"":'": - r-dos 
seús ercônjuges, que se retirará aa soited¿e.

crpfTULo vru
rnn¡sronurçÃo

CtÁUSUU 13. A Sociedade poderá ser transformada em companhie ou outro tipo societário,

mediante deliberaçãJ de sócios representantes da maioria do cap¡tal èocial, salvo se maior quorum

vier a ser exlgido por lei.'

c¡pflulo rx
orspos¡ç0Es qERArs

Ct.ÁuSuue 14. O presente contrato social reger-se-á. pelas disposiçöes cont¡das no Código Civil e,

subsidiariamente, no que for aplicável, pela Lei n.e 6.404176. I

cLÁUsUl,A 15. Para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultântes deste

Contrato iocial fica.desde já eleiio o Foro da Comarca da Cap¡tal do Estado do Rio de Janeiro, com

exclusão de qualquer outro, por ma¡s privileg¡ado que seja."

E assim, por estarem justos e contfâtados, firmam as pa'rtes o presente instrumento em 4 {quatro)
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas,

obrigando-se as pårtes por si e por seus sucessorès a qualquer título.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro

RENATO NASCIMENTO OT VA
FSBPAR LTDA.

ALVES LEMOS ROSA
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0.481 .672117-5 io
åI8_3 [lES Ë¡{¡ t_e r I cj8ÀLg nq!¡u\ R]

pA fss urvurç¡cÃo :"Io¿.
CNPj nc 01,?64.96S/00A1-û0

NIR¡: n'- l3 2.05'.307¡ L

I' PATA, H0RA E LocAL: Âss 24 cle abril de 2017, å: 10:{10 horas, na sede social da FSg
otvUleAçÃO ITDA., sscied¿de limitada corn serie e foro na Cidade e EEtado de São
P¡ulo, Av. Presidente luscelino Kubit,,ehek,.ns 140û, c0njuntcs 51, 52, 61 e 62, vila Nova
conceição, inscrita no ÇNpi/MF sob o ne 01.764.96g/0001 00, com seus ata$
const¡tutivos arquívadcs na Junta comercial de são paulo sob o ne 33.2.0573t74-l
("Sociedade"), corn fundarnÊnto no artiga 1.a72 de cddigo civil Brasileiro.

ll. MË54: Presidente: Renðto cirne oliveira Nascimento. secretdria
Mendes.

Sylvia Macêdo

lll' pRESENCA: Presentes os sócios representando r¡ais c)e 75% {setenta e cìnco por
ceilto) do capital soei¡l da Sociedade.

¡V. çONVOCÂCÃO: Cam furrdarnentç no artigo 1.Ç72 de Cócligo Civil Brasiteirn, bem
cÇmo convûcação feita pelo Adrninìstrador da Sociedade em ßl}a/2017.

v' ORO€M tO Dl4l (i| oeliber"ar åeercê das contas rJas administradores, exanrinar, discutir
e votar as demonslraçðes financeiraç relativas ao exereicìc social encerradr¡ em 31 de
deeenibro de 2016; {ii) Aprovar a destinaçäo do'esultacro do exercícic¡ sociar encerrarJc¡
ern lL de dezembro de 2016; e {iii} eleger novo administrador da sociedade.

vl. DELIBERACöES: or çócios representando mais deT|Vs(setenTa e cinco porcento) do
capital social deridiram o seguinter

{i) APROVAR, serTì reserväs, as contas das administradcres referentes ao exereício
soci¡l encerrado em 31" de de¿embro rie 2û15;

(ii) APR0VAR, s*m reserva¡, as demcnslrações rantóbeis financeiras referentes ao
exe¡cÍcio encerrado em 31 ¿le de¿embro e 2016;

{'¡i) APROVAR, senr ressalvas, os valores destinados ãû pÌ}gamento de pró-labore e
distribuição de lucros com relação aos resultaelos cJo exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016; e

{¡v} ApROVAR a reeleição de seu adminisrrador, oTAVto oos SANTOS VENTURA DA
SILVA, brasileiro, c¿sadc¡, nascidc em 03/CI511981, publicitáriç, portarlor da c¿rteira de
iclentidade nc 12407145/7, expedida ¡:elo lFp, e inscrito no cpFlMF sob r: nsCIgCI.g50.597
39, pelcl prazc de 02 {dois} anas cantados rJ data desta assembieia;
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vltl. ENCERRAMENTOi Ftã.da :näis :layendo â tr:rtä.r, deram por encerrada a Assembleia,
tendo-se antes feita lavrar a presente Ata que, apés lida e aprcvada, foi assinada pelos
sócios presentes.

lx.

PRfSIDENTE

Renato Cirne Oliveir¿ Nascimenrs Sylvia Macêdo Mendes

NÜMË ASSINATURA
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PROCURAçÃO

Outorgante

FSB DIVULGAçAO LTDA., com sede na Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, no 1400, Conjuntos 5'1 ,52,61 e 62, Vila Nova Conceição,
São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o no 01 .764.96910001-00,
representada por seu administrador Otavio dos Santos Ventura da
Silva, inscrito no CPF sob o no 090.850.597-39 e RG sob o no

124071457, expedido pelo IFP/RJ.

Outorgados

LOUISE DA COSTA LIMA, portadora da carteira de identidade no

166.781O48/RJ e inscrita no CPF sob o no 116.143.977-32; LUDIMILA
CEZARIA MARTINELLI, portadora da cañeira de identidade no

1.460.027 SSP/DF e inscrita no CPF sob o no 835.492.421-15', e
EMERSON FRANCO DE MENEZES, portador da carteira de identidade
no 133.039 OAB/SP e inscrito no CPF sob o no 169.814.048-77

Objeto

Representar a outorgante na Concorrência no 001/2018, Governo
do Estàdo de São Paulo, Casa Civil, Subsecretaria de Comunicação.

Poderes

Apresentar e assinar documentação e propostas, participar de
sessões públicas de abertura de documentos de habilitação e de
propostas, assinar as respectivas atas e propostas, registrar
ocorrências, formular impugnaçÕes, interpor recursos, renunciar ao
direito de recurso, renunciar a recurso interposto, negociar novos preços
e condiçöes, firmar termos de compromisso e assinar todos os atos e
quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do
presente mandato.

de 201 8.
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aRã ñxuni¡roa
Administração Central

Assessoria de Comunicação - Asscom

¡tesraoo oe capncroeor rÉcnrc¡

Atestamos, para os devidos fins, que ¿¡ empresa FSB Divulgação Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob

o ne 01.764.969/0001-00, com sede na Av. Presldente Juscelino Kubitschek, ne l¿l{X), Conjuntos

51,52, 61 e 62, Vila Norra Conceição,5ão Paulo/SP, presta os seguintes serviços de assessoria de

imprensa e comunícação junto a Assessoria de Comunicação do Qntro Est¡dual de Educação

Tecnológica Paula Souza, inscrito no CNPJ/MF sob o ne 62.823.2571W1-(Þ, sediada à Rua dos

Andradas, ne l¿K), Santa Efigênia, São PauloþP, desde O3lO2l2OL4 até a presênte dete
(contrato em vÍgor atéO3ßU2OL7), conforme elementos abaixo:

o Serviços de comunicação e assessoria de imprensa para o Centro Paula Sciuza;

¡ Apoio nas atividades de coordenação e assessoria no planejamento de comunic:ção,
por meio de diagnóstico das atlvldades e objetivos dos programas, ações e serviços em

andamento no Centro Paula Souza, EscolasTécnicas (Etecs) e Faculdades deTecnologia

(Fateæ) estaduais;

o Desenvolv¡mento de planos estratégicos de comunicação, incluindo medidas de curto,

médio e longo prazo, com propostas de execuçåo que possibilitem o fomecimento de

informação adequada a veículos de comunícação, contemplando press releøses, avisos

de pauta, ert¡gos, notat cartas, dentre outros;
o Monitoramento diário de veículos de comunicação, como jornais, revistas, W, rádio e

internet, através de avaliaio diária de clipping e a respect¡ve produção de relatório

consolidado com todas as ações realizadas junto aos veículos de comunicação;
o Apoio na produção e gerenciamento de informações voltadas à comunicação externa e

interna, incluindo alimentação diária do banco de dados do Centro Paula Souza com

informações detalhadas sobre os objetivos, recursos, prazos e resultados dos

progn¡mas, planos, ações e serviços da autargu¡a e suas unidades;
¡ Apoio na produção e divulgação de materiais de comunicação, oom ecompanhamento

dos registros das divulgações;

e Levantamento de informaçöes para a produção de relatórios diários e mensais dos

resultados de divulgação das ações, programas e serviços;

o Edição das transøições dos discursos e apresentações verbais das autoridades

correspondentet bem como análise dos discursos e apresentações verbais;

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Rua dos Andrðdðs, 140. Sônta Ifigênia ¡ 012O8-000 . São Paulo o SP ¡ Tel.: (11) 3324.3300
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aRã ñ#fiöHÍ¡ffi
Administração Central

Assessoria de Gomunicação - Asscom

Coordenação e apoio diário no atendimento aos veículosde comunicação (como jornais,

rev¡stas, TV, rádio e internet) e gerenciamento das informações solicitadas, triagem e

análise para posterior encaminhamento;

Acompanhamento de todo o procedimento necessário até a finalizaSo, com o

consequente encaminhamento da resposta ao veículo de comunicação solicitante e

monitoramento da publicagão da matéria nos velculos de comunicação;

Apoio na seleção e qualificação de porta-vozes e representantes da autarquia, Etecs e

Fatecs para atendimento e esdarec¡mento às solicitações dos veículos de comunicação,

ta¡s como entrev¡stas ou prestação de esclarecimentos sobre açöes, programas e

serv¡ços, utilizando sempre critérios técnicos, tais como perfil adequado, o tema em

pauta e seu enfoque estratégico, dentre outros, incluindo ainda a análise de pautas

recebidas, apoio e acompanhamento presencial desses porta-vozes nas entrevistas

agendadas;

Avalíação e planejamento estratégico de eventua¡s contatos e reuniöes diretos e

personalizados com os veículos de comunicação, sempre objetivando uma adequada

divulgação das ações, projetos e serviços, respeitando.se as obrigações legalmente

constituídas;

Apoio na elaboração de relatórios específicos sobre temas relacionados a açöes,

projetos, e serviços para servir como ferramenta de suporte ås ações de comunicação

realizadas.

Os trabalhos desenvolvidos pela ñtB demonstram pertinência e clareza de exposição, sem

restrição ao cumprlmento dos prazos de atendimento e demais condiçöes contratuais. Aequipe

de profissionais tem compreensão e conhecimento consistente acerca das necessidades e

problemas desta autarquia e de suas unidades, apresentando regularmente sugestões e

propostas adequadas par¡¡ a proteção e fortalecimento da imagem. Todos os serviços prestados

pela FSB foram executados a contento e sem ressalvas.

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 14O . Santa lfigênia ¡ 012O8-000 . São Paulo . SP. Tel.: (11) 3324.3300
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CEilTNO

Administraçåo Central

A¡ses¡oria de Comunlcação - Asecom

5ão Paulo, 20 de dezembro de 2016.

or ¡oucrçIo r¡cxoróe¡c¡
ilonre: Gþlsc Sante Clara

coordcnodore de Comunlca$o

Tclcüone: (111 3324-335a)

.)

www,centropa ulasouza.sp,gov. br

Rua dos Andradas, 140 . Santa Ifigênia ¡ 01208-000 . São Paulo. SP. Tel.: (11) 3324,3300
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GOVERNO DO ESTADO DE sÃo PAuro
CASA CIVIT

SUBSECRETARIA DE COMUNTCAçÃO
Av. Morumbl, 4.500 - Morumbi - São Paulo. SP

ATESTADO DE QUAL|FICAçÃO TÉCN|CA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FSB DIVULGAçÃO LTDA, inscrita sob
o CNPJ: 01.764.969i0001-00, com sede na Rua pedroso Alvarenga, no 900, 11o
andar, ltaim Bibi, säo Paulo-sP, cEP: 04531-003, telefone (011) 3165-g680, presta
serviços de assessoria de imprensa e comunicaçåo para o Governo do Estado de São
Paulo, por meio da casa civil, através da subsecretaria de comunicação, com sede
na Av. Morumbi, 4500 - Morumbi, säo Paulo-sP, cEP os6so-90s, inscrita no cNpJ no
10.979.44610001-63, desde de 01 de julho de 2013, através do Contrato no 05/2013,
contrato este decorrente da realizaçäo de licitaçäo na modalidade concorrência, tipo
"técnica e preço", na qual sagrou-se vencedora, cujo objeto consiste no atendimento
específico às necessidades supervenientes, no que concerne às açöes, projetos e
programas do Poder Executivo Estadual, relacionados à preservação do patrimônio
cultural, estímulo à produção artística, acesso aos bens culturais e o desenvolvimento
de aptidöes artísticas e, ainda, o fomento ao esporte e ao surgimento de aptidöes
esportivas, bem como às açöes, projetos e programas voltados às necessidades
eçpecificamente da populaçåo jovem, detalhadas no referido contrato, tais como:
elaboraçäo e desenvolvimento de plano estratégico e operacional de comunicação,
monitoramento diário da exposição dos projetos, açöes e programas nos veículos de
comunicação (jornais, revistas, TV, rádio e internet), apoio a subsecretaria'de
Comunicaçäo na produçåo, gerenciamento e disseminaçåo de informações voltadas à
comunicação externa e interna, atendimento diário das solicitaçöes dos veículos de
comunicação (tais como: jornais, revistas, TV, rádio e internet), no período contratual
de 0110412017 a 3OlO6t201B, no vator de R$ 3.052.721,85 (tres milhões, cinqüenta e
dois mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos).

Atestamos também, que tais serviços estäo sendo exeqUtadoç. s-atisfatoriamente, com
qualidade e padrão técnico, adequados e com as contratuais
obedecendo aos prazos e quantidades

åo Paulo, 24 de janeiro de

PAULO AN
Respondendo da

Subsecretaria Com
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& ÐaarnqGoVERNo Do ESTADo oe sÃo PAULO
SECRETAR¡A DE PLANEJAMENTO E

cesrÃo
DEpARTAMENTo ESTADUAI oe rnÂNSrro

ATESTADo DE cAPAcTDADE rÉc¡rcn

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FSB Divulgaçäo Ltda., inscrita no CNPJ/MF

sob o no 01.764.969/0001-00, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, no 1400,

Conjuntos 51,52,61 e 62, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, presta os seguintes serviços

de assessoria de imprensa e comunicação previstos no Contrato 1Bgl2O13, processo

114.296-812013, junto ao Departamento EstadualdeTrånsito-DETRAN/SP, inscritono

CNPJiMF sob o no 15.519.361i0001-16, sediado à Rua João Brícola, no 32, 12o andar,

Centro, São Paulo/SP, desde 0911012013 até a presente data (contrato em vigor até

08107 1201 8), conforme elementos abaixo:

Serviços de comunicação e assessoria de imprensa para o Departamento Estadual

de Trånsito de Säo Paulo (Detran.SP);

Apoio nas atividades de coordenação e assessoria no planejamento de

comunicação, por meio de diagnóstico das atividades e objetivos dos programas,

açöes e serviços em andamento no Detran.SP;

Desenvolvimento de planos estratégicos de comunicação, incluindo medidas de

curto, rnédio e longo pÊzo, com propostas de execução que possibilitem o

fornecimento de informação adequada a veículos de comunicação, contemplando

press re/eases, avisos de pauta, artigos, notas, cartas, dentre outros;

Monitoramento diário de velculos de comunicaçäo, como jornais, revistas, TV, rádio

e internet, através de avaliação diária de clipping e a respectiva produção de relatório

consolidado com todas as açÕes realizadas junto aos veículos de comunicação;

Apoio na produçäo e gerenciamento de informaçôes voltadas à comunicação

externa e interna, incluindo alimentaçåo diária do banco de dados do Detran.SP,

com informações detalhadas sobre seus objetivos, recursos, prazos e resultados dos

programas, planos, açöes e serviços;

Apoio na produçäo e divulgação de materiais de comunicação, com

acompanhamento dos registros das divulgações;

Levantamento de informações para a produção de relatórios diários e mensais dos

resultados de divulgação das açöes, programas e serviços;

Edição das transcriçöes dos discursos e análise de apresentaçöes verbais das

autoridades correspondem
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@ covERNo Do ESTAD' DE sÃo pAULo Ðdewtsp

a

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
GESTAO

DEpARTAMENTo ESTADUAI oe rRÂNSlro

Coordenação e apoio diário no atendimento aos veículos de comunicaçäo (como

jornais, revistas, TV, radio e internet) e gerenciamento das informaçöes

solicitadas, triagem e análise para posterior encaminhamento;

Acompanhamento de todo o procedimento necessário até a finalizaçäo, com o

consequente encaminhamento da resposta ao vefculo de comunicação

solicitante e monitoramento da publicaçåo da matéria;

Apoio na seleção e qualificação de porta-vozes e representantes do Detran.SP

para atendimento e esclarecimento às solicitaçöes dos veículos de comunicação,

tais como entrevistas ou prestação de esclarecimentos sobre ações, programas

e serviços, utilizando sempre critérios técnicos, tais como perfil adequado, o tema

em pauta e seu enfoque estratégico, dentre outros, incluindo ainda a análise de

pautas receibidas, apoio e aCOmpanhamento presencial desses pOrta-vozes nas

entrevistas agendadas;

Avaliaçäo e planejamento estratég¡co de eventuais contatos e reuniöes diretos e

personalizados com veículos de comunicação, sempre objetivando uma adequada

divulgaçäo das açôes, projetos e serviços do Detran.SP;

Apoio na elaboração de relatórios específìcos sobre temas relacionados a

açöes, projetos, e serviços para servir como ferramenta de suporte ås açöes de

comunicaçäo realizadas.

Produção de conteúdo, monitoramento de redes sociais e encaminhamento de

reclamaçöes a serem respondidas com a urgência que as mídias sociais

requerem.

Alinhamento de estratégicas com a Subsecretaria de Comunicação do Governo

do Estado de Säo Paulo.
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@ ÐdeuaupGOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E

GESTAO
DEpARTAMENTo ESTADUAI oe rnÂNstro

Os trabalhos desenvolvídos pela FSB demonstram pertinência e clareza de exposição,

sem restrição ao cumprimento dos prazos de atendimento e demais condiçöes

contratuais. A equipe de profissiona¡s tem compreensåo e conhecimento consistente

acerca das necessidades e problemas do Detran.SP, apresentando regularmente

sugestöes e propostas adequadas para a proteçäo e fortalecimento de sua imagem

institucional. Todos os serviços prestados pela FSB foram executados a contento e sem

ressalvas.

São Paulo,27 de setembro de 2017

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/SP

N

Assessor da Presidência - Gestor do

Willian Silva

de Assessoria de lmprensa e Comunicação

: (11) 3627-7308
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PODER JUDICIÁRIO
TRTBUNAL DE JUSTTÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cERTtDÃO ESTADUAL DE DtSTRtBUtÇÖES CíVE|S

âERTIDÃO No: A2ffi7tg3ü

A autenticidade desta certidão poderá ser confìrmada pela internet no site do Tribunal de Justiça

FOLHA:1/1

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformaçöes 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, REcUpERAçöEs JUDtctAts E EXTRAJUDtctAts, anteriores a
1410912018, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ****************

FsB DIVULGAçÃo LTDA., CNPJ: 01.764.969/0001-00, conforme indicação constante do pedido de
certidão.*************************************

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

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
no 53/201 5.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de setembro de 2018.

8170930 r\
PEDIDO N':
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Ëffiffi; PODER JUDICIÁRIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO pAULO

CERTTDAO ESTADUAL DE DtSTR|BUtÇÕES CR|MtNAtS

CERTIDÃO NO:5T847

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

FOLHA: 1/1

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformações Criminais do(a) Comarca de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais,

CERTIF¡CA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçöes de AçOES
CRIMINA|S, anteriores a 1410912018, verificou NADA CONSTAR contra

FSB DIVULGAçÃO LTDA., CNPJ: 0'1.764.969/0001-00, conforme indicação constante do pedido de
ce rtid ã o. 

****** ***** ****** * * ** ** ** ** *** ***** * *** * ******** ****

Esta certidão abrange os feitos criminais e dos Juizados Especiais Criminais
cadastrados no sistema informatizado referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do
Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca poderá ser verificada no Comunicado SPI
no 5312015.

Esta certidão abrange inclusive os feitos constantes das fichas manuais da Comarca
da Capital e só tem validade mediante assinatura digital.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados,
nos termos do artigo 8o, S2o, da Res. CNJ no 121110.

Esta certidão não vale para fins eleitorais.

Esta certidão é sem custas

Säo Paulo, 17 de setembro de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO pAULO

cERTtDÃO ESTADUAL DE DtSTRtBUtÇOES CÍVEtS

CERTIDAO No:49tüü

A autenticidade desta certidão 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 AçÖES
cfvEts, FAMíLIA E sucEssÕEs, EXEcUçÕES FtscAts E JUtzADos ESpEctAts cívEts,
anteriores a 1410912018, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: **

FSB DIVULGAçÃo LTDA., CNPJ: 01.764.969/0001-00, conforme indicação constante do pedido de
certidão.********************************************************

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

A data de informatização de cada ComarcalForo pode ser verificada no Comunicado
no 53/2015

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de setembro de 2018
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cERT|DÃO ESTADUAL DE DISTR|BUtÇÖES CRtMtNA|S

àERT|DÃO No: t28171557

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

8171 5s7

FOLHA: 1/l

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformaçöes Criminais do(a) Comarca de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçöes de EXECUçöES
CRf MINAIS - SAJ PG5, anteriores a 1410912018, verificou NADA CONSTAR contra: *******************

FSB D¡VULGAçÃO LTDA., CNPJ: 01.764.969/0001-00, conforme indicaçåo constante do pedido de
certidão,*********************************

Esta certidäo abrange os feitos de Execuções Criminais distribuídos no sistema SAJ
PGS e só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidäo deve ser acompanhada obrigatoriamente da certidão de Execução
Criminal- SIVEC, expedida pela Vara ou Ofício de Execuções Criminais.

Esta certidão não vale para fins eleitorais

Esta ceftidåo é sem custas.

São Paulo, 17 de setembro de 2018.
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10 TABELTÃo nn pRorrsro DE LETRAs n rÍruros DE sÃo peuro
AV. BRtcADEtRo t_uís tr,¡roNto, 37,t - cEp 013lz0oo - sÃo pnulo - sp

TELEFoNE: (11)3113-6916 - FAX: (11)3113-6933

SEQ.3.984.255 No. pEDIDO:79-q/0S

José Cørbs .A,hes

r¡eeL¡Ão
Jvl árlo ß¿ z enl¿ y lor en ce

SUBSTITUTO

CERTIDÃO

O PRIMEIRO TABBLIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DB SÃO PAULO ,
NO USO DB SUAS ATRJBUIÇÕES LEGAIS, CERTIFICA B DÁ FE,

a pedido de: ALEXANÐRE PEGORARO. Rc 342855414,
que revistos os índices dos LrvRos DE REGrsrRo DE PRorEsTos a seu cargo, no
período de 5 ANOS anterior a O4 de julho de ZO1g, deles verificou :

NAO CONSTAR PROTESTO
em nome de

FSB*DIVULGÀC.A,O*LTDA* * rr * * * * * * * tr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
GTC EJWVMHBDBP MUEB
HUD FKXWNTCEC
CNPJ*01 .764.96

**
**

*t

Eu, RICARDO ALEXIS C. ALMETDA conferi.
São Paulo, 0S de julho de 201g, horário: às 09:05:09

SOLICITE CERTIDOES DOS DEZ CARTÓROS DE PROTESTO PELA INTERNET www.protesto.com.br ou www.protestosp,com,br
VERIFIQUE A SEQUÊNCIA ALFABÉÏCA DO NOME CERTIFICADO

Q NVFC 45
9/0001-00* * *,. ** rr * ** ** *
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AO TABELIÃO: AO ESTADO: AO IPESP: REGISTRO CIVIL: TRtB, JUSTTçA: SANTA CASA: IMPOSTO MUNICIPAL: dtNtsT, PCrBLtco.l TOTAL:...... 7,69 ¿, tv '.."'0,5Q '*'"'0,08 ------0,,1 6

DOCUMENTO A.sSINADO D IGTTALME.NTE NOS TERMOS MPDA no 22OO-2, CONFORME nr,rpnnssÃo À MARGEM DIREITA,
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CERTIDAO
sao 72t0

EMOLUTUENTOS AO ESTADO AO IPESP REG CrVrL TRIB, JUSTTçA SANTA CASA tMp. t\tuNrclpAl- nfl¡t. pú¡uco
*****r7,69 **+i**2,19 ******1,50 ******0,40 **i***0,53 ***r+*0,0g *+*+**0,16 rr+++*0,37

, (AS CUSTAS DEVIDAS FOUM RECOLHID^S POR GUIA)

soLlclrE cERTIDÕES Dos DEz cARTóRtos DE pRorESTo pELo strE www.Þrotesto.net.br
vERtFteuE A sEeuENctA ALFAeÉlcn oo NoME cERTIFtcADo

DocUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NoS TERMos DA MP no 2200-2, coNFoRME tMpREssÃo À n¡nncell DtREITA.
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SEQ. 2.394,878 N". pEDIDo:83_e/05

o 2" TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAs E TiTULos DA coMARCA DE sÃo pAULo -
SP, no uso das suas atribuições legais, CERTIFICA que pesquisados os índices de protesto no período de 5 ANOS
anteriores a 03 de julho de 2018, a pedido de ALEXANDRE PEGORARO cpF 32078569852 Rc 342855414,
deles verificou

NÃo CoNSTAR PRoTESTo
EM NOME DE:

FSB*DMLGÀCAO* LIDA* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
GTC EJWVMHBDBP MUEB
HUD FKXWNICECQ NVFC 44
cNpJ*01764969000100* ** * ** * * * ** * *

Pesquisado por FABIO CANTOS NASCIMENTO
O referido é verdade e dou fé.

São Paulo,05 dejulho de 2018

ADELIVIO FERRO DA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADO

ð8



3q Tabelião de Protesto de Letras e Títulos
Largo São Francisco.34 - 1q. 2e e 3e Andares - Centro - Tel.:3107-5033 PABX - São Paulo

cERTTDÃo

A PEDIDO DEÀLEXÀNDRE PEGORARO***CPF -32078569852*t<*****t *****rr******************,
R, G- 342855414 * * * ** * * ur* * ** * * ** * * *rr** * ** ** **** rr *** ***** **** *** *** **** ** **** *******

o rERcErRo r¡get.rÃo DE pRorEsro DE LETRÀS E
psrs púet"¡co rNsrRuMENTo, cERTrFrcA s oa rÉ

CNPJ- 01764 969000100* **rr

No período de 05 ano(s)
Nada mais.
******** Qualguer rasura, apagamento ou carimbo,
******** refere ao endereço de sit,e na internet,

Pesquisado por DALVA BALDAN,
Certidão conferida por DALVA

rÍrur"os DÀ coMARce oe sÃo pÀuLo, poR

Nr. ooo82- cyôs
Folha(s)00001

* * * lr * * * * * * * i. * lr * /r * * * * * * * ** * * r. * * * * * * * rk * * rr * * L * t L * * * * * * * * * * *
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QUE REVISTOS OS LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, DELES VERIFICOU

EM NOME DE FSB DMLGACAO LTDA **************************tr*****r.*****************
* * * * * * * * * * * GTC E,JWVMHBDBP MUEB * * * * L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * lr * * * * * * * * lr * * * * * * L * lr * tr *

anterior (es) a 03 de juJ-ho de 2018. ******************

especialmente no que se

ruver.roanÁ êsta CERTIDÃo

Escrevente . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
BALDAN Escrevente. *********** ******* *****

********
********

**********
**********
**********
*****t****

**********

**********
**********
**********
**********
**********

**********
**********
**********
**********
**********

**********
**********
**********
**********
**********

**********
**********
**********
**********
**********

**********
**********
**********
**********
**********

**********
**********
**********
**********
**********

Såo Paulo, 05 de julho de 2018

Cert.idã.o Àssinada DigitaJ.mente por
DALUA A.A¿DATV

Escrevente

molumentos
st ado
arteira Serventia
gistro Civil

ribuna I
inistério público
anta Casa

Imposto ao Município
otaf. .
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Os valores acima foram cobrados pela certidão
r- vÁlroo soMENTE No oRrcrNAL
2- Às custas devj-dås foram recolhidas por guj-å,
3- Esta certidão se rerere somente ao(s) nome(s) e números grafado(s), não abrangendo nomes diferenLes aindaque próximos, semelhantes ou resu.lLantes de erros de grafia.
4- A presente certidåo refere-se a existência de protesto sonente no periodo acima cerLificado¡ não excluindoa possibilidade da existência de protesto em períodos anteriores.

internet, no sì-te: www.protesto.com.br
DOCUMENTO ASSINÀDO DIGITALMENTE NOS TERMOS DÀ Mp nc

A MÀRGEM DIREITA.
22OO_2, CONFORME IMPRESSÃO
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SoIicit.e Cert.idões dos dez Tabeliães de protesto pel-a
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No. PEDIDO | 87 - e/Os
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tRsrlrÃo DE pRorESTo DE LETRAs e rÍrulos
AVENIDA BRIGADEIRo LUrz ANToNro, 319 - sAo pAULo - sp - Ter.: (01 1) - 31s6-72s4
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ÀS cUsTAs FoRAM REcoLHIDAS PoR GUIA. EsfA cERTIoÁo sÓ sE REFERE AO NOI\48 E NUMEROS COI\,IO NELA GRAFADOS. NOMES OIFERENTES. AINDA OUE

EMOLUMENTOS AO ESTADO**"2.19 AO IPESP REG. CIML TRrB. JUSTTçA
U,CJ

SANTA CASA
"*.-0.08

IMP, MUN¡CIPAL*.*.0,16 MINISTÉRIO PUBLI.-'--"0,37 TOTAL

sEQ. 402t 445

CE R TIDÃO
O 4" TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE SAO PAULO,

No uso DE suAS ATRIB_ulÇOES LEGAIS,PoR ESTE púBltco tNsrRUMENTo, cenlplc¡ e oÁ rÉ
a pedido de: ALEXANDRE PEGORARO, cpF 320785698s2 Rc 3428ss414,
que pesquisados os indices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, deles verificou

NÃO CONSTAR PROTESTO
em nome de

FSB*DMLGACAO*LTDA* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
GTC EJWVMHBDBP MUEB

HUD FKXWNICECQ NVFC 44

cNPJ.01 7649690001 00*************

no período de 5 ANOS anterior a 3 de julho de 2018

Pesquisado por DEBORAM M CARMO
**

SAO PAULO, 05 de julho de 201 I

DEBORA M M CARMO
ESCREVENTE

Assinatura Eletrônica

VERIFIQUE A SEQUÊNCA ALFA DO NOME CERTIFICADO
SOLICITE CERTIDOES DOS DEZ CARTORIOS DE PROTESTO PELA INTERNET: WU/W.PrOtEStO,COM,br

)

pRóxtMos, sEtvELHANTES ou REsULÌANTEs DE ERRos DE GRAFIA NO RESPECTIVO PEOIÞO,
ABRANGENDO

Åho



50 Tabelião de Protesto
RUA DA cLóRtA,168 - sÃo pnulo

BeI. RUBEM GARCIA
TAOcLIAo

CAPITAL

)

.A-01- 000081-Q/05
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CERTIDAO NEGATIVA

o eutNTo tReeltAo DE pRorESTo DE LETRAS e rirulos, DA coMARcA DE sÃo pnulo,

poRESTEpúeLrcoINSTRUMENro, cERTtFtcA E DÁ FÉ

QUE, REVISTOS OS LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS LAVRADOS NO PERÍODO DE CINCO
ANOS ANTERIORES À 03 DE JULHO DE 2018, DELES VERIFICOU NAO CONSTAR PROTESTO DE
RESPONSABILIDADE DE:

------ FSB DIVULGACAO LTDA----------

----,- GTC EJWVMHBDBP MUEB*-----'--

--'--- cNPJ-01764969000100 ...-

PARA I\¡AIOR SEGURANç4, CONFIRA DÊ CIMA PARA BAIXO CADA LETRA Do NoME CERTIFICADo, coM A SEQUÊNCIA ALFABÉTICA DA LINHA INFERIoR.

ESTA CERTIDÃO sÖ se nerenE Ao NoMË e ¡lún¡enos coMo NELA GRAFADos, NÃo ABRANGENDo NoMES DIFERENTEs, ATNDA eue pRóxtMos,

SEMETHANTÊS OU RESULTANTES ÞE ERROS ÞË GRAFIA NO PEDIDO RESPECTIVO.

*** NÃO CONSTA(M) PROTESTO(S) ... -t
Solicitante: ALEXANDRE PEGORARO

RG. 342855414

Eu, ROBERTO DE SOUZA Escrevente autorizado(a), pesquisei e conferi.

Eu, FRANCISCO E V FTLOMENO (SUBSTTTUTO DO TABELTAO) assino

SAO PAULO, 05 de JULHO de 2018

\:\..
Emolumentos Ao EEtado

2,19
IPESP R6s, Clvtl Trtb, Jueilla Mln, Públlco

0,37
Sanlâ Câså tss

0,16
TOTAL RECEBIDO

12,92
7 69 1,50 0,53 08

OOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA À uRneeH¡ DtRElrA.No 2200-2, coNFORME trr¡PReSSÃO

Solicite certidóes dos dez cartórios de a internet: www .com.br
AS CUSTAS DEVIDAS FORAM RECOLHIDAS POR GUIA.
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No. PEDIDOT 18 - e/Os

60 TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TíTULOS
RUA FRANCISCA MIQUELINA,325 - SAO PAULO - Sp - Tet.: (011) 3104-5463

MARIO BIMBATO
TABELIÄO
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sEQ. 41ó1821

CERTIDÃO

O 60 TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULoS DA coMARcA DE SAo PAULo,
NO USO DE SUAS ATRIBUIçOES LEGAIS, POR ESTE PÚBLIco INSTRUMENTo, cERTIF¡cA E DA FÉ,
a pedidode:ÀtEXÀNDRE PEGORARO,CpF 320?9569952 Rc 342955414,
que revistos os fndices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, deles verificou:

NÃo coNSTAR PRoTESTo
em nome de :

FSB*DIVULGACÀO*LTDA* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
GTC EJWVMHBDBP MUEB
HUD FKXWNTCECQ NVFC 44

cNpJ*017 64 969000100* * * * * * * * * * * * *

no período de CINCO ANOS anteriores a 3 de julho de 2018

Pesquisado por: MARIA LUISA E. DO NASCIMENTO

Sáo Paulo, 05 de julho de 2018

ANGELINA XAVIER BALDAN

SUBSTITUTA DO TABELIÄO

EMOLUMENTOS AOESTADO AOIPÉSPtt----2,,1 9
REG CIVIL TRIB, JUSTIçA**.r0,53 SANTACASA IMP. MUNICIPAL MINISTÉRIo PÚBLIco

..----0,37
TOTAL

69 16 *'*12

. Certidão válida somente no original.

. As custas foram recolhidas por guia.

. Verifìque a sequência alfabética do

nome certificado.

Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes
ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de enos de grafia no pedido respectivo.

o Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especiamente no que se refere ao endereço de site na
¡nternet, ìnvalidará esta certidåo.

. Para sol¡cilar certidóes dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br

diferentes,
o

O DOCUMENTOASSINADO OIGITALMENTE NOS TERIVIOS DA MP nô 2200.2, coNFoRME tMpRESsÄo À MARGEM DtREtrA,

rmações lm
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Pedldo: 77-Q/05

Seq: 4076820lrtÂO 'I¿\ÐtllON¿\tO
DE PRrJr¡5IO tjË LETll"åS E'tlTULc¿S

Rua da Glória, 152 - 1o andar - Liberdade
São Paulo - SP - Tel.: 3111-7070
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Total

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA Mp n.2200-2, CONFORME IMPRESSÄO À MARGEM DIREITA.

Emolumentos

l.þY
Ao Estâdo

'..-'.2, 1 I
Cart. Prev, S¡noreg Trib. Just.

U,OJ
lmposto N,'lunicipal M¡nistério Público

..'-'.0,37

Cert¡dão Negativa de Protesto
O SÉTIUO TAEEL¡ÃO DE PROTESTO DE LETRAS E ríruIos DA coMARcA oe sÃo PAULo, no uso de

suas atribuiçöes legais, por este público instrumento, cERTrFrcA r oA rÉ, que revistos os fndices dos ltvnos DE REGtsrRo DE

PRorÉsros a seu cargo, deles verificou ¡¡eO COruSfen pROleSlO no perfodo de 5 ANOS anterior a

04 de julho de 201 8, em nome de

*r
Pedido formulado por: ALEXANDRE PEGORARO - Rc J42BSS414
Pesquisado por: VIVIANE CRtSTtNA HERINcER

São Paulo, 05 de julho de 2018.

FSB DIVULGACAO LTDA

cNPJ 01764969000100

. As custas foram recolh¡das por guia.¡ Cortidåo exped¡da no ato do pedido,
sem ônus adicional para o requerente.

o Esta cert¡dåo só se refere ao nome e números como nela grafados,
não abrãngendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes
ou resultantes de erros de grafia no pedldo respectivo.

o Sol¡cite certidáo de protesto pela lnternet no site : www.protesto.com,br

Qúalquer resurå, apÂgâmsnlo ou car¡mbo, 6speclslmenle ¡o que sô refere so endeaeço de site ns lnlernet, esta cenidåo,

d 4t



EMOLUMENTOS AO ESTADO AO IPESP AO SINOREG AO TRIBUNAL
JUSTICA

AO MINISTÉRIO
PÚBL|co

A STA.CASA IMPOSTO
MUNICIPAL

TOTAL

7,69 2,'t I 1,50 0,40 0,53 0,37 0,08 0,16 12,92

Bo Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de são paulo
Rua Qulnze de Novembro, 331 - Centro - Tel.r (rr) szsz-eogo - cEp: 01018-001 - são paulo-sp

Ne do pedido: 2018.07.0S/Q0OO79

CERTIDÃO

o 8e TABELIÃo oe PROTESTo DE LETRAs e títutos DA coMARcn oe sÃo pAULo , no uso de suas
atribuições legais, CERTIFICA e Oa pÉ, a pedido de ALEXANDRE PEGORARO, RG 342855414, que
pesquisados os índices de protestos, no período de CINCO ANOS, anterior aælôzl2o1g, em nome de:

FS,B D!.IUiLG.AC,AO LTD.A

Itililtilil il]tilll ililt lilililililt lllllillllllllllllll z6
.. * ..

il{rÃ"o'coñsra PRoTBST O
* ,r

* *

* ,r

* *

* *

* t(

4* ,.

* *

* *

* *

* tr

* t(

Eu, carlos Roberto de Barros Gouvêa - substituto do Tabelião autorizado(a), conferi
Eu, carlos Roberto de Barros Gouvêa - substituto do Tabelião subscrevo è'assino.
São Paulo, 5 de Julho de 2018

\,DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS
TERMOS DA MP Nq 2200.2, CONFORME

IMPRESSÃO À N¡ARCCNiI DIREITA Þ
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Solicite certidões dos dez Tabeliães de Protesto pelo site: www.protestosp.com.br
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ee TABELTÃo DE pRorESTo DE LETRAS E rírulos
PRAÇA JOAO MENDES, 52 S/LOJA - CEP: 01501-000

códiso de Autentic¡da¿e: 180281 077771105

A pedido de ALEXANDRE PEGORARO,RG 342855414 que, pesquisados os indices de protesto, no período de CINCO ANOS ,

anteriora 03/0712018, em nome de:

FSB DIVULGACAO LTDA

cNPJ 01.764.969/0001-00

NÃo CoNSTA PRoTESTo

00077-Q/05

05107t2Q18
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Eu, José Geraldo de oliveira - Escrevente Autorizado , subscrevo e Assino.

Eu, José Geraldo de Oliveira - Escrevente Autorizado , pesquisei e conferi.

SAO PAULO, 05 DEJULHO DE 20.I8

EMOLUM. ESTADO IPESP REG.CIVIL TRIB.JUS. STA CASA ISS FEDiVP TOTAL
7,69 2,19 1,50 0,40 0,53 0,08 0,1 6 0,37 12,92

)

- 1) Válido somente com a confirmação da assinatura eletrônica e validaçáo no site https:\\proteslosp.com.bñalida. 0510712018 09'27:48

$ z¡ ns custas devidas foram recolhidas por guia.
E 3) Verifique a,autenticidade da certidáo em www'nonoprotestosp.com.br através do código de autenticidade acima indicado.E 4) Esta cert¡dão se refere somente ao(s) nome(s) e números nela integralmentå gratacoli¡, não abrangendo nomes diferentes $_-ainda que próximos, semelhantes ou rosultanies de erros de grafia.- vrq'qvv\r'r' rrou durdrrgërruo rìomes olrerenfes 

, \ ..,
5) A presente certidåo refere-se à existência de prolesto 

"or"ni" no período acima certificado, não excluindo a possibilidadeda exrstência de protesto em perÍodos anterioies. 'rrrq vsr rrrruduu, Irau exctutn( 
{l

F.LHA : 1 o,..' ou?sl,?1".:sJii,"^?:J^"":"0,:i,t3l^îJ3iìS,?JJ.î:-'+:ßiiJ!:"JIl?.;,li.r,llftriyå?li'f,ì,,?,,îLi,llouoo,o..,o 
Lì,,ooo.Slscarl lnlormátlcaLtda.
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)

1OO TABELIÃO DE PROTESTOS DE SÃO PAULO
PRAçA DOUTOR JOÃO MENDES, 39 - CENTRO - CEp: 01501-OO1

www.'l Otpsp.com.br

No do Pedido : 2018.07.05/Q00079 .

CERTIDAO
o 10o TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA coMARcA DE SÃo pAULo, no uso de suas
atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de ALÐGNDRE PEGORARO,RG 342855414,CpF
32078569852 que, pesquisados os indices de protesto, no período de CINCO ANOS , anterior a OSIOTl2OjB ,

em nome de:

FSB DIVULGACAO LTDA

cNPJ 01.764.969/0001-00

* *
NÃO CONSTA PROTESTO

**** * *

* * * * * * * *

,r * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

Eu, Célio Eli Correa Leite - Escrevente Autorizado(a) , pesquisei e conferi.

SÃo PAULo, OS DE JULHo DE 2018

EMOLUMËNTOS ESTADO IPESP REGISTRO CIVIL IRIBUNALJUSTIçA SANTACASA
IMPOSTO

MUNICIPAL
MINISTERIO

PUBLICO
IOfAL

\i
7,69 2,19 1,50 0,40 0,53 0,08 0,'16 0,37 12,92 \\

r¡ vÁuron SoMENTE No oRtctNAL.
2) As custas dgvidas foram recolhidas por guia.

05t07t2018 11 ,î

L
.9

3) Estâ certidåo se refêre soments ao(s) nome(s) e números nela integralmente grafado(s), näo abrangendo nomes difersntes ainda que próximos,
ssm€lhantgs ou resultântes de erros de grafia.

4) A prôsente cert¡dão refere-se à existônc¡a de protosto somonte no psriodo acima certif¡cado, não exctu¡ndo a poss¡bil¡dade da existðnc¡a de
protesto em perfodos ânteriores.

5) Sol¡cite certidõss dos d€z Tabeliães de Protgsto pela intornet, no SITE : M.protesto.com.br

\r'c:
\.\

\A
I

CERTIDAO.
pAGlNn: 1 oBS.:QUALQUERRAsuRA,AaAGAMENToouGARTMBo,EspEcTALMENTENoeuEsEREFEREAoENoEREçoDEsrrENArNTERNEI,¡Hv¡tro¡nÁesr¡

DOCUMENTOASSINADO DIGITALMENTE NOSTERMOS DAMP nO22OO.2, CONFORME IMPRESSAoÀMARGEM DIREITA

oNo
U'

(t(\
lo
f-
oo
oo
o-

o
.s)Þ
'oÒ
o
o
tro
.E
q)

ol€l
ol
>t

4l
EI
ol
ql
ol
ol
9l
ol
el
9l
o¡

øl
o¡ttsl
(¡)vtt
o
0)
Øo
d)oo
(õ'õ

.O)

c)
c

g
o

d
u)
th
0)
o.
E
0)(/)

at,
o
F-z
(r,
q
oo
t-
L
t'-

o
t¡J
øJ
6
oo
0)

c)
E
ñ
:Þ
!
o
!o
,6
th
(õ

o

c
0)
E3o
Þ
0)
U'

UJ

ll
.L,/
L2Õ

t_ Ø



BALANÇO PATRTMONTAL {_ ::

Entidade: FSB DIVULGACAO LTDA

Período da Escrtturação: 0110112017 a3111212017 CNPJ: 01.764.969/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 20i7

Descrição

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E APLIC,

CLIENTES

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

OUTROS CREDITOS

NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRMO

PARTES RELACIONADAS

OUTRAS CONTAS A RECEBER

IMOBILIZADO

INTANGIVEL

PASSIVO E PATRIMONIO LIOUIDO

CIRCULANTE

FORNECEDORES

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

OUTRAS OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS

JRPJ A PAGAR

CSLL A PAGAR

PROVISOES TRABALH¡STAS

NAO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PARTES RELACIONADAS

PROVISOES PARA CONTI NGENCIAS

PATRIMONIO LIOUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

LUCROS ACUMULADOS

Saldo lnicial

R$ 12.642.476,16

R$ 9.756.418,99

R$ 3.256.898,01

R$ 5.870.159,68

R$ 400.139,40

R$ 39.137,38

R$ 190.084,52

R$ 2.886.057,17

R$ 2.886.057,17

R$ 56,70

R$ 15.459,86

R$ 2.077.084,07

R$ 793.456,54

R$ 12.642.476,16

R$ 2.038.779,74

R$ 121.623,74

R$ 77 .257 ,64

R$ 418.599,13

R$ 787.320,62

R$ 337.992,98

R$ 295.985,63

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10.603.696,42

R$ '10.603.696,42

R$ 200.000,00

R$ '10.403.696,42

Saldo Final

R$ 20.785.711 ,22

R$ 17.882.637,76

R$ 7.349.191,49

R$ 9.983.063,r 3

R$ 396.996,12

R$ 36.494,94

R$ 1 '16.892,08

R$ 2.903.073,46

R$ 2.903.073,46

R$ r 19,26

R$ 15.459,86

R$ 2.094.037,80

R$ 793.456,54

R$ 20.785.711,22

R$ 3.041.660,55

R$ 436.737,55

R$ 66.906,99

R$ 582.920,28

R$ r.227.638,57

R$ 491.004,69

R$ 236.452,47

R$ 18.942,09

R$ 18.942,09

R$ 793,28

R$ 18.148,81

R$ 17.725.108,s8

R$ 17.725.108,58

R$ 200.000,00

R$ 17.525.108,58

{-T

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticaçäo se comprova pelo recibo de número
99'7E.64'A5.DF.CC.07.A5.E6.87.F1 .21.EE.FF.28 C0.3E.00.1D.94-0, nos termos do Decreto no 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador Página 1 de 1 r^
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DADOS DAS ASSINATURAS & -; spqd* [l\'¡8¡-

Entidade: FSB DIVULGACAO LTDA

Período da Escrituraçäo: 0110112017 a 3111212017

Número de Ordem do Livro: 21

CNPJ: 0'1.764.969/0001-00

ASS|NANtE CONTABILISTA

Pessoa Física

CPF / CNPJ 051.977.477-gO

N' ds Série do Certificado 124627996385635087373531282492126434b68

Nome do Signatário DENISE OLIVIA DIAS:05 1977 47790

06112120'17 a 0611212018

Qualificação do Assinante Administrador

Pessoa Física

CPF / CNPJ 090.850.597-39

9764693373448 5 I 7 947 524295325 454 4252696

Nome do Signatário orAvlo Dos SANToS VENTURA DA STLVA:09085059739

Autoridade Certificadora Emissora AC Certisign RFB G5

Validade 181 1212017 a 17 I 1212020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador Página 1 de I '{¡
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DEMoNSTRAÇÃo DAS MUTAçÕES Do pATRtMôrr¡lo r_íouloo

E*tidade:

Feríodc da Hscritunação

Ëeríodo Selecionado:

FSB DIVULGACAO LTDA

0110112017 a3111212017 CNP 01.764.969/0001-00

01 de Janeiro de2017 a 31 de Dezembro de2017

Núme¡o de Ordem do Livro; 21

Histôrico

Saldo ln¡cial em 01.01.2017

CAPITAL SOCIAL

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

COI\,IPENSACAO DOS AJUSTES DE EXERCICIOS
ANTERIORES

DIVIDENDO DISTRIBUIDO

Saldo Final em 31.12.201.7

cAPrrAL SOCTAL (R$)

200.000.00

200.000,00

(-1494.786,32

(-)s.689.46r,9S

1 7.525.1 08,58

Côd¡go d6 Aglut¡naçåo das Contas de Patrimônio Llqu¡do

LUCROS OU PREJUIZOS AJUSTES DEVEDORES DE
ACUMULADOS (R$) EXERCTCTOS ANTERTOR (R$)

10.898.482,74 (-',)495.275,78

12.810.874.14

AJUSTES CREDORES DE
EXERCTCTOS ANTERTORE (R6)

489,46

(-)489,46

0,00

Total (RS)

10.603.696,42

'tz.à'to.ùq.'tq

0,00

(-)5.689.461,98

17.725.108,58

495.275,78

0,00

-)'
,/
,/a

/
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
99.7E.64.A5.DF.CC.07.45.E6.87.F1 .21.8Ê..FF.28.C0.3E.00.1D.94-0, nos termos do Decreto no 8.683/2016

.r*-
_9

6

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 5.0.1 do Visualizador Página I de 1



DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO DO EXERCíCIO ü t:Ç::-'

Entidade: FSB DIVULGACAO LTDA

Período da Escrituração: 0110112017 a3111212017 CNPJ: 01.764.969i0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de2017 a 31 de Dezembro de2017

Descrição

TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA OPERACIONAL BRUTA BRASILIA

RECEITA OPERACIONAL BRUTA SANTOS

(-) RECETTA OPERACTONAL BRUTA RIO DE
JANEIRO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA SAO PAULO

(-) TMPOSTOS TNCTDENTES SOBRE RECETTA

ISS RIO DE JANEIRO

G)C)CoFrNS

(-) rss BRASTLtA

(-) rss sAo PAULo

(-) rss sANTos

(-)(-)Prs

RECEITA OPERACIONAL LIQU IDA

(-) cusTos Dos sERvtcos PRESTADOS

G) ALUGUETS PAGOS A PJ

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

(-) SERV|COS PRESTADOS POR PJ

(-) SERVICOS PRESTADOS POR PJ

PERDA NO RECEBIMENTO DE CLIENTE

LUCRO BRUTO

LUCRO OPERACIONAL

(-) DESPESAS OPERACTONAIS

(-) DTRECAO E cERENC|A

(-) SERV|COS PRESTADOS POR PJ

(-) SERVICOS PRESTADOS POR PF

(-) vtAGENS E REPRESENTACOES

(-) DESPESAS COM PESSOAL

(-) ALUGUEL, CONDOMTNTO E SERVTCOS pUBLtCOS

(-) DESPESAS GERAIS E ADMNISTRATIVAS

(.) DESPESAS GERAIS E ADMNISTRATIVAS

(-) DESPESAS GERATS E ADMNTSTRATTVAS

(.) DESPESAS GERAIS E ADMNISTRATIVAS

(-) SERV|COS PRESTADOS POR PJ

RESULTADO FINANCEIRO

Valor da última DRE

R$ 23.568.438,20

R$ 5.011.463,28

R$ 8.599.640,28

R$ 0,00

R$ 9.957.334,64

R$ (1.864.e32,64)

R$ 1.744,21

R$ (707.053,15)

R$ (250.573,21)

R$ (497.866,45)

R$ (2s7.98e,21)

R$ (153.194,83)

R$ 21.703.505,56

R$ (2.140.340,00)

R$ (276.734,92)

R$ (3.460,00)

R$ (1.606.208,91)

R$ (253.936,17)

R$ (375.117,41)

R$ 19.188.048,15

R$ 12j61.444,14

R$ (7.026.604,01)

R$ (228.608,00)

R$ (68.r60,15)

R$ 0,00

R$ (172.230,00)

R$ (5.025.479,41)

R$ (1.351.0e6,19)

R$ (41.175,51)

R$ (s.437,13)

R$ 0,00

R$ (19.303,72)

R$ (115.113,e0)

R$ '13.644,47

Valor

R$ 26.966.733,09

R$ 5 162 70-8:54

R$ 6.744.339,09

R$ (24.210,54)

R$ 15.083.896,00

R$ (2.199.829,60)

R$ 0,00

R$ (809.728,33)

R$ (258.135,52)

R$ (754.194,46)

R$ (202.330,15)

R$ (175.441,14)

R$ 24.766.903,49

R$ (3.438.765,r3)

R$ (1 291:867144¡

R$ 0,00

R$ (1 .869.010,43)

R$ (277.887,26)

R$ 24,210,54

R$ 21.3s2.348,90

R$ r5.539.452,28

R$ (5.812.896,62)

R$ (131 .586,40)

R$ (60.806,11)

R$ (22.916,69)

R$ (96.799,42)

R$ (4.429.s17,88)

R$ (64s.011,64)

R$ (22.213,70)

R$ (12.025,76)

R$ (1.154,16)

R$ (34.205,59)

R$ (356.659,27)

R$ 302.994,89

'r

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
99.7E'64.45.DF.CC.07.45.E6.87.F1 .21.88.FF.28 C0.3E.00.1D.94-0, nos termos do Decreto n" 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo sistema Público de Escrituração Digital- sped

Versäo 5.0.'l do Visualizador

\,

Página 1 de 2
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DEMONSTRAçÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FSB DIVULGACAO LTDA

Período da Escrituraçäo. 0110112017 a3111212017 CNPJ: 0'1.764.969/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2O17

Descriçäo

RECEITAS FINANCEIRAS

c) DESPESAS FTNANCETRAS

RESULTADO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL

(-) coNTRtBUTCAO SOCTAL

RES-ULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

(-) TMPOSTO DE RENDA

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

Valor da última DRE

R$ 264.884,22

R$ (251.239,7s)

R$ 12.'t75.088,61

R$ (702.674,40)

R$ 11.472.414,21

R$ (1.927.873,38)

R$ 9.544.540,83

Valor

R$ 353.217,80

R$ (50 222:91 )

R$ 15.842.447,17

R$ (809.r23,47)

R$ 
15 

033 323:70

R$ (2.222.449,56)

R$ 12.810.874,14

Este documento é parte integrante de escrituraçäo cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
99.7E.64.A5.DF.CC.07.45.E6.87.F1 .21.EE.FF.28 C0.3E.00.1D.94-0, nos termos do Decreto no 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo sistema Público de Escrituração Digital - sped

Versão 5.0.1 do Visualizador
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t*hdivutsaçåo FSB DIWLGACÄO f,fpe
CNPJ/CPF 01 .164. 969,/0001-00

DEMONST. DOS FLUXOS DE CAIXA - INDfRETO Fil-iais:. 02,03,04,05

Em reais
ÀTIVIDÀDE OPER¡,CIONÃI, 20L7 20L6

Lucro ðntes doa impostoE e parÈicipaçõês L5 .842 .448 12 .1?5.089
Elininaçõesdo lucro

Ajustede exercícios anteriores
Provi são para conLingênci as

Provisão para crédltos de liquidação duvidosa

1494 .1 86)

18.149

24.ztr (375.118)

Luclo ajustado 15.884.808 11.305.185

(Añênto) e Reduçåo das contas do aÈivo (4 .0s8 .136) (2 .089.7s9)
Duplicatas a receber
Impostos a recuperar

Adiant amentos

Outras contas a receber

(4.13?.114)

3.143

2 .642

73.193

(2.266.598)
(s8.810)

411.?18

{ 176.009)

Àrento e (Rêduçåo) das contas do passivo (2 .028.693) (1.620.380)

Fo¡necedores

Ordenados e saIários
ObrigaçÕes sociais e fiscais
lmposto de renda a pagar

Contribuição social a pagar

ProvisÕes trabalhistas

315

(10

t64

lI .'7 82

( 656

(s9

t1,4

351)

32r

r32)

111)

534 )

72t .624
1'7.258

135.011

(1.442.5r2J

( 521.539)

9 .1't 8

r¡.UXO DE CÀIXÀ GERADO (CONST'MIDO) PE¡À ÀTIVIDÀDE OPERACIONÀ.IJ 9.797 .979 ?.595.046
ÀTIVIDÀDE DE INVESTTMENTOS

Aquisições do imobìi1ízado
Partes relacionadas

Baixa na venda de inobilizado

(16.9s4)
(63)

( 4 60.598 )

(51 )

NFI,T'XO DE CÀIXÀ (CONSUMIDO) PEI,À ÀTIVIDÀDE DE INVESTIMENTOS (17.017) (/¡60.655)

ÀTIVIDÀDE DE EINÀNCIÀ¡.{ENTO

Empréstimos e financiamentos
Partes refacionadas

Aumento decapital social
PêgamenLo de dividendos

193

(5.689.462)

('t't .232)

l6,160 .229)

FI,IJXO DE CÀIXÀ (CONSUMIDO) GERJADO PEIJÀ ÀTIV¡DÀDE DE FINÀI{CIAMENTOS (s.688.669) (6 .237 .46L',

ÀUMENTO (REDUçÃO) DE CÀIXÀ E EQUMI¡ENTES DE CÀIXÀ 4.092.293 896. 930

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período 3.256.898 2 .359. 968

Caixa e êquivalêntes de caixa no final do perí.odo 7.349.191 3 . 256. 998
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO S , spe<;
ii\'¿.J i-

Entidade: FSB DIVULGACAO LTDA

Período da Escrituração: 0110112017 a3111212017

Número de Ordem do Livro: 21

CNPJ: 01.764.969/0001-00

Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

) Número de Ordem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversäo de sociedade simples em
sociedade empresária

) Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de encerramento do exercício social 31t12t2017

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

TERMO DE ABERTURA

FSB DIVULGACAO LTDA

35229363635

0 1 .764.969/000 1 -00

LIVRO DIARIO

SAo PAULo

04t08t20't5

TERMO DE ENCERRAMENTO

FSB DIVULGACAO LTDA

LIVRO DIARIO

29194

94

01t01t2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
99.7E.64.A5'DF.CC.07.A5.E6.87.F1 .21.EE.FF.28 C0.3E.00.'1D.94-0, nos termos do Decreto no 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo sistema público de Escrituração Digital - sped

Versão 5.0.'l do Visualizador Página 1 de 2
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: FSB DIVULGACAO LTDA

Período da Escrituraçäo: 0110112017 a3111212017

Número de Ordem do Livro: 21

CNPJ: 0'1.764.969/0001-00

Data de término 31t12t2017

{"t

Este documento é parte integrante de escrituraçäo cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
99'7E'64.45.DF.CC.07.45.E6.87.F1 .21.F,F'FF.2E-C0.3E.00.1O.g¿-0, nos termos do Decreto no 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema público de Escrituração Digital - sped

Versão 5.0.1 do Visualizador
\\ \\
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)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

stsTEMA PÚBLTCO DE ESCRTTURAÇAO DTGTTAL - Sped Versão: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

TDENTTFTCAçÃO DO TTTULAR DA ESCRTTURAçÃO
CNPJ

01 .764.969/0001-00

: TDENTTFTCAçÃO DA ESCRTTURAçÃO

eniooo on escRlrunaçÃo

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

NIRE

35229363635

ou¡ur¡cnçÃoDosrcNATARro cpF/cNpJ

CONTABILISTA 05197747790

124627996385635087
DENISE OLIVIA ;"

DIAS:05197747790 J73531282492126434
568

oTAVIO DOS SANTOS 97 6469337344851794
VENTURADA 752429532545442526

SILVA:09085059739 96

NOME
N" SÉRIE DO

CERTIFICADO
VALIDADÊ

O611212017 a
06t12t2018

1811212017 a
17t12t2020

RESPONSÁVEL
LEGAL

Não

Administrador 09085059739 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

99.7E.64.45. DF.CC.07.A5.E6.B7 .F 1 .21
EE.FF.2E.C0.3E.00. 1 D.94-0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticaçäo dá-se por este recibo. Esta autenticação
dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei no 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto no 1.800/1996, com a alteração do Decreto n" 8.683/2016, e arts.39, 39-4, 39-B da Lei no 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complemenlar no 124712014.

R

NOME EMPRESARIAL

FSB DIVULGACAO LTDA

FORMA DA ESCRTTURAçÃO CONTÁBIL lpenÍooo DA EscRrr
l'r,,n',,rn'r, a 31 t12 t2o-ivro Diário

NATUREZA DO LIVRO

-IVRO DIARIO [i".-" 
Do LrvRo

IDENTIFICAçÃO DO ARQUIVO (HASH)

19.78.64.A5.DF.CC.07.45.E6.87.F 1.21.88.FF.2E.C0.3E.00.1 D.94

Escrituração recebida via lnternet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 3010412018 às 1B:10:16

F5.5D.84.86.88.07.C7.8C
I 4.56. 1 2.95.D3.EE.63.88

)
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Índice de liquidez Geral

[G=

LG=

FSB DTVUTGAçÃO rrDA
CNPJ: 01.764.969/0001-00

BASE: BALANçO 2017

Ativo Circulante + Ativo não Circulante

Passivo Circulante + Passivo não Circulante

Rs 17.882.637,76 + Rs 2.903.073,46

Rs 3.041.660,55 + Rs 18342,09

Rs 20.78s.7tt,22

¡ Ativo Circulante + Ativo não circulante

¡ Passivo Circulante + Passivo não

Circulante

LG= 6,79t4

índice de Liquidez Geral

Rs 3.060.602,64

DENISE OLIVIA DIAS

cRc RJ-089276/O

CPF :051.977.477-9O

Este documento foi assinado digitalmente por Denise Olivia Dias e OTAVIO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize

OTÁVIO DOS SANTOS VENTURA

ADMTNÍSTRADOR

CPF :090.850.597-39

VENTURA DA SILVA.
o código FA83-87C5-9264-3891
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PROTOCOLO DE ASSTNATU RA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link:

https://www.portaldeassinaturas.com.brA/erificar/FAB3-87C5-9264-3891 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com .br:443 e utilize o código abaixo
para verificar se este documento é válido.

Código para ver¡ficação: FAB3-87C5-926A-3891

Hash do DocumentoOBC078E5079DEC727C4B375454FF5621 068C81 9048834E943ED04F5D8790D91 0

O(s)nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/08/2018 é(são)

s Denise Olivia Dias (Signatário) - 051.977.477-90 em 0610812018 19:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

s OTAVIO DOS SANTOS VENTURA DA SILVA (Signatário) - 090.850.597-39 em 06/08/2018 19:18 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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índice de Solvência Geral

SG=

5G=

SG= 6,79t4

índice de Solvência Geral

Rs 3.060.602,64

FSB DTVULGAçÃO rTDA

CNPJ : 01.764.969/0001-00
BASE: BALANçO 2017

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante

R5 20.785.7LL,22

Rs 3.041.660,55 + Rs r8.942,O9

r Ativo Totâl

' Passivo Circulante + Passivo não
Circulante

Rs 20.78s.7tL,22

OTÁVIO DOS SANTOS VENTURA

ADMINISTRADOR

CPF :090-850.597-39

Este docu mento
Para verificar as

DEN¡SE OTIVIA DIAS

cRc RJ-089276/O

CPF : O51.977.477-90

foi assinado digitalmente por Denise Olivia Dias e OTAVIO DOS SANTOS VENTURA DA SILVA.
assinaturas vá ao site httpsJ/www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E02F-2EF6-4864-8384.t¿1. ->ô<j
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tcP
Bræilh

PROTOCOLO DE ASS| NATU RA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link:

https://www.portaldeassinaturas.com.brA/erificar/E02F-2EF6-4864-8384 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com .br:443 e utilize o código abaixo
para verificar se este documento é válido.

Cód i g o pa ra ve rifi ca ç ão . E02F -2EF 6-48 64-83 84

Hash do DocumentoEE9B6C0FC373FFAAF977C576B9503D14E13BB70680293AE7FE417D8625634432

O(s)nome(s)indicado(s)para assinatura, bem como seu(s) status em 06/08/2018 é(säo)

s Denise Olivia Dias (Signatário) - 051.977 .477-90 em 0610812018 17:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

s OTAVIO DOS SANTOS VENTURA DA SILVA (Signatário) - 090.850.597-39 em 06/08/2018 19:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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índice de Liquidez Corrente

índice de Liquidez Corrente

RS 3.041.650,ss

r Ativo Circulante

. Passivo C¡rculante

FSB DTVULGAçÃO rTDA

CNPJ: 01.764.969/0001-00
BASE: BALANçO 2017

Ativo Circulante

Passivo Circulante

77.882.637,76

3.041-.660,55

[C=

LC=

LC= 5,8792

Rs 17.882,637,76

OTÁVIO DOS SANTOS VENTURA

ADMINISTRADOR

CPF :090.850.597-39

Este

DENISE OL¡VIA DIAS

cRc RJ-089276/0

CPF 2O5L.977.477-90

foi assinado d¡oítalmente oor Denise Olivia Dias e OTAVIO DOS SANTOS VENTURA DA SILVA.
ass¡naturas váäo site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C93E-FF38-B26Ê.-74F1
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IGP
Bras¡¡h

PROTOCOLO DE ASS| NATU RA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link:

https://www.portaldeassinaturas.com.brA/erificar/C93E-FF38-B,26.E-74F1 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com .br:443 e utilize o código

abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verif¡cação: C93E-FF3B-826E-7 4F 1

Hash do Documento268C84DC8C1286492920813DF5231806C064317343283F61D3E220D0FF878D08

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/08/2018 é(são)

s Denise Olivia Dias (Signatário) - 051.977.477-90 em 0610812018 17:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

s OTAVIO DOS SANTOS VENTURA DA SILVA (Signatário) - 090.850.597-39 em 06/08/201819:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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FSB D|VUIGAçÃO LTDA

CNPJ: 01.764.969/0001-00
BASE: BALANçO 2017

índice de Endividamento Gerat

Passivo Circulante + Passivo não circulante

Ativo

Rs 3.04L.660,55 + Rs t8.942,09

R5 20.785.777,22

0,1472

índice de Endividamento Geral

Rs 3.060.602,64

EG=

EG=

EG=

c0
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Rs 20.785.7tr,22

r Ativo . Passivo Circulante + Pãssivo não Circulante

DENISE OLIVIA DIAS

cRc RJ-089276/O

CPF :, O5t.977.477-90

OTÁVIO DOS SANTOS VENTURA

ADMINISTRADOR

CPF :090.850.597-39/?
s\
k

5
Este documento foi assinado digitalmente por Denise Olivia Dìas e OTAVIO DOS SANTOS VENTURA DA SILVA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0933-90F3-EBE7-2A78.
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Bras¡¡k

PROTOCOLO DE ASS| NATU RA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link:

https://www.portaldeassinaturas.com.brA/erificar/0933-90F3-EBE7-2A78 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo
para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0933-90F3-EBE7 -2A78

I iltil ililt ililt ililililililil ilil ililil ilil til

Hash do Documento16003952F5325F2907A0656477FDgDC60473DC609440A13D63D0F895141 1F397

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/08/2018 é(säo)

s Denise Olivia Dias (Signatário) - 051.977.477-90 em 0610812018 16:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

s OïAVIO DOS SANTOS VENTURA DA SILVA (Signatário)- 090.850.597-39 em 06/08/2018 19:06 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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índice de Solvência

$=

$=

g = 6,7914

índice de Solvênc¡a

r Ativo Total . Passivo Exigível

FSB DIVULGAçÃO LTDA

CNPJ : 01.764.969/0001-00
BASE: BALANçO 2017

Ativo Total

Passivo Exigível Total

R520.78s.77t,22
Rs 3.041.660,55 + R$ L8.942,O9

Rs 3.060.602,64

785.7rr,22

OTÁVIO DOS SANTOS VENTURA

ADMINISTRADOR

CPF :090.850.597-39

Este documento foi assinado
Para verificar as assinaturas

DENISE OL¡VIA DIAS

cRc RJ-089276/0
CPF : O5t.977.477-90

digitalmente por Denise Olivia Dias e OTAVIO DOS SANTOS VENTURA DA SILVA.
vá-ao site httþsJ/www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cód¡go EgFS-830A-4383-8006.
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Bresi¡h

PROTOCOLO DE ASS| NATU RA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link:

https://www.portaldeassinaturas.com.brA/erificar/E8F5-8304-4383-8006 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com .br:443 e utilize o código abaixo

para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E8F5-8304-4383-8006

iliiititiiiitiiiiiiiii iiiiiliilllllllillli lillllllllillilllililli

Hash do Documento50C395CC91 3661 5ABA9F5E2431 9E09 145344A18E5E81 D8828F54274888176881

O(s)nome(s)indicado(s)para assinatura, bem como seu(s) status em 06/08/2018 é(são)

s Denise Olivia Dias (Signatário) - 051.977.477-90 em 0610812018 16:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

s OTAVIO DOS SANTOS VENTURA DA SILVA (Signatário)- 090.850.597-39 em 06/08/2018 19:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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o1to8t2018 Receita Federal do Brasil

Comprovante de lnscrição e de Situação Gadastral

Gontribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte

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

Emitido no dia 01/08/2018 às 16:05:09 (data e hora de Brasília). Página 111

Consulta QSA / Capital Social Voltar

tþ.t

rl

ffi
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

FSB DIVULGACAO LTDA

DO PORTE

DEMAIS

E DA ATIVIDADE

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em e exceto consultoria técnica

DAS ATIVIDADES

74.90.1.99 . Outras atividades científicas e técnicas não cadas anteriormente

E J

206-2 - Sociedade Em resária Limitada

LOGRADOURO

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
NUIVlERO

1400
COMPLEMENTO

coNJ 51 5261 862
CEP

04.543-000
BAIRRO/DISTRITO

VILA NOVA CONCEICAO
MUNI

SAO PAULO

ENDEREÇO ELETRONICO

LUIZ.EDUARDO@FSB.COM.BR
TELEFONE

1 31 65-9596

ENTE FEDERATIVO

S CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAçAO CADASTRAL

14112t2000

CADASTRAL

ESPECIAL DATA DA SITUAçAO ESPEC¡AL

NUMERO DE INSCRIÇAO

01 .764.969/0001.00
MATRIZ

GoMPROVANTE DE |NSCRIçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

06/03/1 997

UF

SP

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
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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: 01 .764.969/0001 -00

C.C.M: 5.296.628-3

"f

) \
Ê'

Contribuinte

Pessoa Jurfdica

Tipo de unidade

Endereço

Bairro

CEP

Telefone

lnício de Funcionamento

Data de lnscrição

CCM Centralizador

Tipo de Endereço

Nro. do Contribuinte de IPTU

Última Atualização Cadastral

FSB DIVULGAçÃO LTDA.

Comum

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 14OO CJ 51, 52,6T E 62

JD PAULISTA

04543-000

Não Consta

04/08/zols

78/08/2oLs

Não consta

Comercial

299.022.035s-6

7t/08/2016

Código(s) de tributo(s)

Código Data de lnício Tributo Alíquota do lmposto Qtd.Anúncios

2534 0410812015 ISS Ã

31 1s 04t08t2015 ISS R

32301 04l08/2015 TFE

1de2

Expedida em 2010912018 via lnternet com base na Portaria SF no 018i2004, de 25 de março de 2004.

X 6v
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Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC . Ficha de dados cadastrals

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 01.764.969/0001-00

C.C.M: 5.296.628-3

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

Código para verificação de autenticidade: ZkgTCeKj
Data de validade: 20l'1212018

)

\ Ê
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o'U10t2018 Cert¡dão de Pessoa Jurfdica Não lnscrita - lmpressão

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PNUIO

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMIN ISTRAçÃO TRIBUTÁRIA

DIRETORIA EXECUTIVA DE AD MI N ISTRAçÃO TRTBUTÁRIA

Certidão de Pessoa lurídica não inscrita no Cadastro de Contr¡bu¡ntes

cNPJ 01.764.969/000l-OO

Não existe Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo associado ao CNPJ 01.764.969/0001-
00 até a data e hora de emissão desta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
https:l&urce.dcsp-Þzc¡de.sp-9ov. b r.

Data e hora de emissão: OL/LO|ã0L9 L7:48229

Cód i go d e controle da certidão : 3 06082f4-4e0 9 - 44b8-9ù 9 -ff ae7 87 34bO6

Obs,: esta certidão não é válida para produtores rurais.

)'g 1l'l
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Gertidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 01.764.969

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa juridica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão no 19793640 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 201091201816:02:48 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE no 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br \. o\t, Ê

ìo



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / lE: 01 .764.969/0001-00

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

Certidão no 18070039450-70

Data e hora da emissão 1310712018 13:33:20 r

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 sítio
www. pfe.faze nd a.sp. gov. br

's.FFolha 1 de 1
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FAZEhIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

PREFEITURA DE
SAOPAUTO

ffi

Certidão Número: 0461378 - 2018

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Liberação:

Validade:

01.764.969t

FSB DIVULGAçAO LTDA.

12t09t2018

11t03t2019

I.

Ressalvado o direito de a Fazenda:'Munioipal cobrar e in.screver qrui.qr", dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo,'inèlusive em relação ao período contido neste
documento, relativas a tributos l¡dministredos pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa
Municipal, junto à Procuradoria Geraldo Município é certificado que a Situação Fiscal do Coniribuinte supra, referente
aos créditos tributários inscritss e não inscritos na DÍvida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

Tributos Abrangidos: lmposto Sobre Seruiços - ISS

Taxa de F¡scal¡zação de Loæl¡zação lnstalação e Funcionamento

Taxa de F¡scalização de Anúncio - TFA ':

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Res¡duos Sólidos de Seruiços de Saúde - TRSS (incidênc¡a

lmposto Sobre Transmissåo de Bens lmóveis - lTBl

a part¡r de Janl201l)

:

j. .,,

Unidades Tributárias:

CCM 5.296.628-3- lnicio atv :O4lOBt2O15 (AV PRES JUSCELINO KUBTTSC

CCM 3.194.524-4- lnicio atv i31 110t2002 (R pEDROSOiALVARENGA,:00900

A aceitação delta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
http Jiwww. prefeitu ra.sp. goV; br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SFiPGM no 4, de 12 de abril de 2017, lnstrução 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.

Certidão emitida às 15:14:51 horas do dia 121O912018 (hora e data de Brasilia).

A autent¡c¡dade desta certidão deverá ser confirmada na påglna da Secretaria Municipal da Fazonda http://www.profeitura.sp.gov.br/sf

Código de Autent¡c¡dade: 6D03CC8E

l
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FREFEITURA DE
sÃoPAUto

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos lmobiliários

Ë

Certidão Número 0000498826-201 I
Número do Contribuinte: 299.022.0355-6

Nome do Contribuinte: INFORMAçÃO PROTEGTDA POR StclLO FTSCAL

Local do lmóvel AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, O14OO, ES 51, A - CEP: 04543-000

cep: 04543-000

Liberação 0111012018

Validade: 30/03/201 9

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se uem a qu
contido neste documento, relativas a tributos
em Dívida Ativa Municipal, junto à
Contribuinte supra, referente ao lmposto
Conservação de Vias e Logradouros Pú Contribuição de Melhoria

Ativa até a presente data é:incidentes sobre o imóvel acima identificado
REGULAR..

tn

A aceitação desta certidão está cond de sua autenticidade na lnternet, no endereço
http ://wvvl. prefeitu ra. sp. gov
Qualquer rasura invalidará este

Certidão expedidâ com base na Portaria Conjunta SF/PGM no 4,de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 dejunho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF no 4 , de 05 de janeiro de 2012.

Certidão emitida às 18:06:23 horas do dia01l1Ol2O18 (hora e data de Brasília)

Código de autent¡c¡dade: EF6r2s76

A autent¡cidade desta certidão deverá ser conf¡rmada na página da Secretaria Mun¡cipal da Fazenda http://w.prefeitura.sp.gov.br/sf

\1,. n
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FREFE]TURA DE
sÃoPAUto

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Gonjunta de Débitos de Tributos lmobiliários

Ë

Certidão Número: 0000498836-201 8

Número do Contribuinte: 259.022.0356-4

Nome do Contribuinte TNFORMAçÃO PROTEGTDA POR SlctLO FTSCAL

Local do lmóvel AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 014OO, ES 52, A - CEP: 04543-000

Gep: 04543-000

Liberação: 01t10t2018

Validade: 30/03/201 I

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos nicipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-G que a Situação

Pública,
Fiscal do

Contribuinte supra, referente ao lmposto mpeza Taxa de
Conservaçäo de Vias e Logradouros Pú eSi e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos na Ativa até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está de sua autenticidade na lnternet, no endereço
http ://www. p refe itu ra. s p. gov
Qualquer rasura invalidará este

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM no 4,de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 1 3 de agosto de 201 0 e Portaria SF no 4 , de 05 de janeiro de 2012.

Cert¡dão em¡tida às l8:13:50 horas do dia 0111012018 (hora e data de Brasília)

Cód¡go de autentic¡dade: cAo94sz8

A autenticidade desta certldão deverá ser conf¡rmada na página da Secretar¡a Municipal da Fazênda http://www.prefeltura.sp.gov.br/sf
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PREFEITURA DE
sÃoPAULo

Secretaria Municipal da Fazenda

Gertidão Gonjunta de Débitos de Tributos lmobiliários

Ë

Certidão Número:

Número do Contribuinte

Nome do Contribuinte:

Local do lmóvel:

cep:

0000498837-201 B

299.O22.0357-2

TNFORMAçÃO PROTEG

AV PRES JUSCELINO

04543-000

IDA POR SIGILO FISCAL

KUBITSCHEK, OI4OO, ES 61,

01t10t2018

30/03/201 I

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e rd

Liberação:

Validade:

passivo que vierem a ser apuradas ou que se
contido neste documento, relativas a tributos
em Dívida Ativa Municipal, junto à
Contribuinte supra, referente ao lmposto

a tempo,

A - CEP: 04543-000

ívidas de responsabilidade do sujeito
inclusive em relação ao período
Municipal da Fazenda e a inscrições

e certificado que a Situação Fiscal do
Taxa de Limpeza Pública, Taxa deT

Conservação de Vias e Logradouros Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado
REGULAR..

Ativa até a presente data é:

A aceitação desta certidão está de sua autenticidade na lnternet, no endereço
http ://www. p refeitu ra. s p. gov. b
Qualquer rasura invalidará este

Certidão expedida com base na Portaria Conjunla SF/PGM no 4,de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 dejunho de 2009, Decreto
51.714,de l3 de agosto de 2010 e Portaria SF no4 , de 05 de janeiro de2012.

Certidão emitida às l8:15:00 horas do dia 01l1Ol2O18 (hora e data de Brasília)

Cód¡go de autenticidade: cBBo717

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pág¡na da Sècretaria Mun¡cipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

I
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*þ
PREFEITURA DE
sÃoPAULo

Secretaria Municipal da Fazenda

Gertidão Gonjunta de Débitos de Tributos lmobiliários

Certidão Número:

Número do Contribuinte:

Nome do Contribuinte:

Local do lmóvel:

0000498830-201 B

299.022.0358-0

TNFORMAçÃO PROTEGTDA pOR SrcrLO FTSCAL

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 014OO, ES 62,

cep:

A - CEP: 04543-000

04543-000

Liberação: 01t10t2018

Validade: 30/03/201 I

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e uer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a q tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos Municipal da Fazenda e a inscriçöes
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-G é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao lmposto ,T Limpeza Pública, Taxa de
Conservaçäo de Vias e Logradouros Pú e Sin

axa,de
istros e Contribuição de Melhoria

incidentes sobre o imóvel acima identificado i inscritos na Qívida Ativa até a presente data é:

i
REGULAR..

A aceitação desta certidão está cond de sua autenticidade na lnternet, no endereço
http://wlw. prefeitu ra.sp. gov
Qualquer rasura invalidará este

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nó 4,de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF no 4 , de 05 de janeiro de 2012.

Cert¡dão emitida às 18:08:37 horas do dia0111012018 (hora e data de Brasília)

Código de autent¡c¡dade: F46gi72B

A autenticidade desta certidäo deverá ser confirmada na página da Secretaria Mun¡c¡pal da Fazenda http://www.prefêitura.sp.gov.br/sf

c
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20t09t2018 https:/iwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrflCrflFgeCFSlmprimirPapel.asp

-IEICåTÆJT
'i:.&lÐl ä.f, tlMfri¡|:#å FËt3Ë R¡\L

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

0 1764969/000 1 -00
FSB DIVULGACAO LTDA
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 14OO CJ 51 52 61 E 62 / VILA NOVA
coNcEIcAo / sAo PAULo / sp / 4543-ooo

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 obrigações com
o FGTS.

Validade: 09/O9/2OLB a 08/I0/2Ot8

Certificação N ú mero: 20 1 809090 1 524437 0 t0659

Informação obtida em 20/09/2018, às 15:45:50

A utilízação deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br b{

) n

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFslmprimirpapel.asp
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: FSB DIVULGACAO LTDA
CNPJ: 01.764.969/0001 -00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiflcado que vierem a ser apuradas, é certiflcado que
não 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 União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alíneas do parágrafo único do art. '11 da Lei no 8.212, de 24 de julho 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>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2t10t2}14
Emitida às 13:19:00 do dia 1310712018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01 /20'l 9.
Código de controle da certidão: 3328.1E61.0494.6344
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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NOMC: FSB DT\IULGACAO LTDA
(MATRIZ

Certidão n" : t-581990]-3/2OLB
Expedição: t2/09/20ta, às l_5

validade: i_o/03 /20L9 - LBO (

de sua expedição.

lágina 1 de 1

E FTLIATS) cmp¡: 01. 764.969/O001--00

:]-6:24
cento e oitenta) dias, contados da data

PODER .]UDTCIÁRIO
,JUSTIçA DO TRÄBALHO

CERTTD.ãO NEGATIVA DE PÉETTOS TRABALHTSTAS

Cert.if ica-se que FSB DIVULcACÀO IJTDA
(MATRTZ E Frr,rArs), inscrito(a) no cNpJ sob o n"

0L.764.969/0001-oo, N"ão coNsr.a, do Banco NacíonaL de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emítida com base no art. 642-A da Consolidação das Leís do
Trabal-ho, acrescent.ado pela Lei n" 1,2.440, de 7 de julho de 2o!l , e
na Resolução Admínistratíva no 1470/2oll do Tribunal SuperJ-or do
Trabalho, de 24 de agosto de 201-1-.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão at.ualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação
a t.odos os seus estabeLeciment.os, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunat superior do Trabal-ho na
InterneL (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emit.ida gratuitamente .

INFORMAçAO IMPORTA}ITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhístas const.am os dados
necessários à identíficação das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrígações
esEabelecidas em sentença condenatória transj-Eada em julgado ou em
acordos judiciais t.rabalhistas, j-nclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusLas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabal-ho ou Comissão de Conciliação Prévia.

n

Dúvidas e sugestões: cndL@t.st. jus.br
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fsbcomunicação

collcoRRÊNcrA N" otl2olg

orcmnnçÃo DE ATENDTMENTo Ao DEcRETo EsTADUAL Ne 42.911/98,

LEI Ne Lo.zLglgg e pRRÁcnrro úru¡co Do ARTtGo Lt7 DA

coNsnrulçÃo oo EsrADo or sÃo pAULo

Eu, Otávio dos Santos Ventura da Silva, representante legal da licitante
FsB DlvulcnçÃo LTDA., cNpJ ns 01..764.969/0001-00, interessada em

participar da Concorrência ne Ot/201,8, 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 ns 42.911,/98;

b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a

administração, inclusive em virtude das disposições da Lei ns l-0.21"8, de

12 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 l-L7, Constituição do Estado de São Paulo). www.f sb.com,br

Säo P d 20

VIO DOS SA NTU DA SILVA

RG ns 124071,457 /CpF ne 090.850.597-39
FSB DTVULGAçÃO LTDA.

0t.764.969/0001-00

ÊIO ÛE JANËIRO
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