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INSTRUMENTO DE QUADRAGÉSIMN NITCNNçÃO E CONSOI-IONçÃO OO

CONTRATO SOCIAL DA

cDN comuucaçÃo coRpoRATtvA LTDA.
CNPJ/ME No. 57.863.854/0001 -l 9

NtRE 35.218.344.286

Pelo presente insirumento parlicular e na melhor forma de direito, as partes a seguir
nomeadas e qualificadas:

1. CDN PARTICIPAçOES LTDA., sociedade empresária limitada com sede na cidade e

estado de Säo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2601, 90 andar, conjuntos 91,92

e 93 (parle), CEP 01451-001, registrada na Junta Comercial do Estado de Säo Paulo

('JUCESP") sob NIRE no 3.523.102.214-9 e inscrita no CNPJ sob o no 17,321.619/0001-09,

neste ato representado por seus diretores Affonso Prado Filho, brasileiro, divorciado,

contador, portador da carteira de identidade RG no 61.833, expedida pelo CRC-RJ, inscrito no

CPF/ME sob o no702322.107-72, residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa, 636,

Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 2225O-O2O e Fábio Yuquelson Barbosa, brasileiro,

casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade no RG 17.503.896-X

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob no 276.592.788-00, residente e domiciliado na Cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, ambos com endereço comercial na cidade e estado de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.601 , Edifício New Siar, 9o andar, conjuntos 91,

92 e 93, Jardim Paulistano, CEP 01.451-001;e

2. ABCDEFGHI INVESTIMENTOS E PARTICIPAçOES LTDA., com sede em são

Paulo, Estado de Såo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 3o andar, Torre Sul,

CondomÍnio Pátio Victor Malzoni- unidade 32 (parte), ltaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrita no

CNPJ/MFsobono 18.074.99310001-0l,tendoseusatosdeconstituiçãoregistradosnaJunta

Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob NIRE 3523067922-5, neste ato

representada na forma de seu contrato social por seus Diretores, João Augusto Marq

Valente, brasileiro, casado, administrador de empresas, podador da cédula de identidade

SSP-BA n'01.047.357-24, inscrito no CPF/MF sob o n' 112.149.885-04 e Cristiano do Canto

Muniz, brasileiro, casado, administrador de empresas, podador da Carteira de ldentidade RG

no 05.866.'102-6 SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o no 765.722345-68, ambos residentes e

domiciliados em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na
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Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 3o andar, Torre Sul, Condomínio pátio Victor Malzoni -
unidade 32 (parte), ltaim Bibi, CEp 04.538-.133.

na qualidade de sócios representando 99,94% (noventa e nove vÍrgula noventa e quatro por
cento) do capital social da sociedade empresária limitada CDN COMUNICAçÃO
CORPORATIVA LTDA., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 90 andar,

conjuntos 91,92 e 93, Jardim Paulistano, São Paulo - sP, CEp: 01451-001, inscrita no

CNPJ/ME sob o no 57.863.854/0001-19, com seus atos societários arquivados na JUCESP

sob o NIRE 35.218.344.286 ("Sociedade"),

RESOLVEM, de comum acordo, proceder com a 40u Alteraçäo do Contrato Social da

Sociedade, nos seguintes termos:

1. Alteração na Administração da Sociedade.

1,1. Os sócios resolvem, neste ato, consignar a destituição do Sr. MANUK BEDROS

MASSEREDJIAN, brasileiro, casado, administrador, portador da cadeira de identidade n*

4.648.399-B-SSPiSP e inscrito no CPF/ME sob o no 006311048-28, residente e domiciliado

na Cidade de Säo Paulo, Estado de Såo Paurlo, do cargo cle Diretor-Presidente.

1.2. Ato contínuo, os sócios decidem pela eleição do Sr. JULIANO CHAVES DA

NOBREGA, brasileiro, jornalista, casado, podador da Cédula de ldentidade RG no 27.739.084

SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o no 270,460.988-83, residente e domiciliado em Såo Paulo,

Estado de Säo Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Brigadeiro

Faria Lima, no 2.601, 9o andar, conjuntos 91,92 e 93, Jardim Paulistano, Säo Paulo, SP, CEP.

01451-001 para o cargo de Diretor-Presidente.

'1.3. Em face das deliberaçöes acima, o Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira do

contrato social da sociedade passa a vigorar com a seguinte redação:

" Parágrafo Segundo - São eleitos como adm¡nistradores, os quais comporão a Diretoria com

a seguinte designação: (i) JULIANO CHAVES DA NOBREGA, brasileiro, iornalista, casado,

poñador da Cédula de ldentidade RG n" 27.739.084 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o no

270.460.988-83, residente e domiciliaclo em São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor'
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Presidente; (¡i) AFFONSO PRADO FILHO, brasileiro, divorciado, contador, porfaclor da
carteira de identidade RG no 61.833, expedida pelo CRC-RJ, inscrito no CpF/ME sob o
no702'322'107-72, residente e domiciliado na Cidade de São paulo, Estado de São paulo,
como Diretor sem designação específica; e (iii) FABIO YU1UELSON BARBOS A, brasileiro,
casado, administradotr de empresas, portador da cédula de identidade no RG 17.503.8g6-X
SSP/Sfl inscrito no CPF/ME sob no 276.592.788-00, residente e domicitiado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor Financeiro; todos com escritório na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n" 2.601, 90 andar, conjuntos 91, 92 e g3, Jardim Paulistano, São pauto,

SP, CEP: 01451-001 e com as seguintes atribuições:

a) Administrar os negócios sociars podendo realizar fodas as operações e praticar fodos os

atos, que se relacione com o objetivo da sociedade;

b) Estabelecer a orientação geral dos negócios e a fixação das diretrÌzes básicas da

sociedade;

c) Examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras e contábeis, propondo aos

sócios a destinação dos resultados;

d) Autorizar, quando considerar necessária, a representação da sociedade por um único

membro da Diretoria, servindo a ata da respectiva deliberação como documento htábil ao

exercício dos afos autorizados."

2. Aumento do Gapital Social

2.1. Decidem os sócios da Sociedade, por unanimidade, aumentar o capital social da

Sociedade, totalmente integralizado, atualmente no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhöes de

reais) para R$ 4.195.256,47 (quatro milhöes, cento e noventa e cinco, duzentos e cinquenta

e seis reais e quarenta e sete centavos), um aumento, portanto, de R$ 1.195.256,47 (um

milhäo, cento e noventa e cinco, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete

centavos), representado por 1.195.256 (um milhão, cento e noventa e cinco, duzentas e

cinquenta e seis) novas quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo os

centavos desconsiderados para as quotas.
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2'2' As novas quotas são, neste ato, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda
corrente nacional, pelos sócios na seguinte proporção: (i) CDN pARTlClPAÇöES LTDA.,
subscreve e integraliza o valor de R$'1.015.968,00 (um milhão, quinze mil, novecentos e
sessenta e oito reais), representado por 1.015.968 (um milhão, quinze mil, novecentas e

sessenta e oito) quotas; e (ii) ABCDEFGHI INVESTIMENTOS E pARTtCtpAÇöES LTDA.,

subscreve e integraliza o valor de R$ 179.288,47 (cento e setenta e nove mil, duzentos e

oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), representado por 179.288 (cento e setenta e

nove mil, duzentas e oitenta e oito) quotas, sendo os centavos desconsiderados para as

quotas.

2.3. Em razáo das deliberaçöes acima, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade

passará a ter a seguinte redação:

"CLAUSULA QUINTA - O capital soctal é de R$ 4.195.256,47 (quatro milhões, cento e

noventa e c¡nco, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sefe centavos), dividido em

4.195.256,47 (quatro milhões, cento e noventa e cinco, duzentas e cinquenta e sei$ de

quotas, com valor nominalde R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscríto e integralizado

em moeda corrente do país e está assim distribuído entre os sócios:

4.195.256,474.195.256100,00%Soma

300,00s000,01%Oswaldo Macedo RibasI
300,003000,01%Ma rcos Anton io M ichel i n i7

300,003000,01%Ludmilla Pires De Almeida
Le Maitre

6

s00,003000,01%Lucia Helena Caetano4

300,003000,01%
Fernanda Almeida Torres
Pontual de Lemos4

300,003000,01%Fabiana Castro KrugerJ

629.288,47629.28815,00%
ABCDEF G H I I nvesti mentos
e ParticipacÕes Ltda..

2

3.564.168,003.564.16884,94%CDN Participações LTDA.1

Valor R$Quofaso//oQuotista

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas

fodos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos tennos do aftigo

1.052 do Código Civil."
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3. Gonsolidação do Contrato Socíal

3.1 . Em razâo das deliberaçöes acima, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social da
Sociedade, que passará a viger com a seguinte redaçäo.

DA DENOMINAçÃO, SEDE, OBJETO E DURAçAO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação de GDN CoMUNIcAçÃo

CORPORATIVA LTDA., e será regida de acordo com as cláusulas deste contrato social e

segundo as disposiçöes legais vigentes.

Parágrafo Único - A socieda de f ará o uso do nome fantasia: CDN COMUNICAçAO

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima no

2.601,9o andar, conjuntos 91,92 e 93, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP: 01451-001,

com escritórios de representação nos endereços: filial nire 33900766830 Travessa do Ouvidor

no 5, 4o andar, Centro, CEP 20040-040, Rio de Janeiro, RJ, filial 5390023425-7, na sala de

evento n", 2 (Sky Lounge) do Edifício Vega Luxury Design Office, situado no Bloco D, Quadra

01, do Setor Comercial Local Norte - SCN/Norte, Brasília, DF, CEP 70.711-040, todos

registrados nas Juntas Comerciais dos seus respectivos Estados, sendo que mediante

deliberação dos sócios que representem a maioria do capital social, a sociedade poderá

instalar, manter ou extinguir filiais, escritórios, sucursais ou representações em todo o território

nacional e no exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços nas seguintes

atividades:

a) consultoria e assessoria de imprensa, nas áreas de comunicação, marketing e relaçöes
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cNPJ/ME No. 57.863.854/0001 -1 I
NtRE 35.218.344.286
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b) planejamento e organizaçäo de promoçöes, eventos, congressos, workshop, media
training' seminários, cursos e outras atividades similares em qualquer parle do território
nacional e no exterior;

c) pesquisas de mercado, de opiniäo pública e de imagem, bem como a elaboração de
estudos nas áreas de; (i) estatística, análise estratégia e eficiência de campanhas de
comunicação; (ii) avaliação e satisfação de públicos estratégicos; (iii) segmentação, testes
de conceito, posicionamento e imagem de marcas, produtos, nomes e embalagens;

d) gerenciamento de projetos audiovisuais, em qualquer tipo de midia, de qualquer metragem
ou dimensäo, tanto de áudio como de vídeo, por meio digital ou qualquer outro existente ou

que venha a existir no mercado;

e) gerenciamento de projetos editoriais e gráficos, tais como: (i) livros de arte; (ii) livros

didáticos, revistas, folders e similares;

f) planejamento, desenvolvimento, gerenciamento e implementação de projetos de sites e

hotsites, campanhas on line e toda e qualquer ação de relacionamento com base na web e

desenvolvimento de conteúdo para a internet, bem como serviços de design gráfico,

logotipos, banner e newsletters;

g) envio por qualquer meio, seja ele, eletrônico, impresso, telefônico ou de radiodifusão, de

publicaçäo, clipagem e análise estratégica, através de edições completas ou

pormenorizadas dos jornais do dia e/ou periódicos similares;

h) participação no capital de outras sociedades civis e/ou comerciais, como sócia ou acionista,

podendo constituir associaçäo, parcerias, joint-ventures, consórcio e toda e qualquer

espécie de forma societária ou participativa permitida em Lei; e

i) podendo ainda exercer quaisquer atividades necessárias a consecução de suas atividades

sociais, não expressamente citadas, mas que sejam necessárias e independam de

autorização governamental

CLAUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado
ç\.
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DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA QUINTA - O capital socialé de Rg 4.195.256,47 (quatro milhões, cento e noventa
e cinco, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), dividido em
4.195.256,47 (quatro milhões, cento e noventa e cinco, duzentas e cinquenta e seis) de
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado
em moeda corrente do país e está assim distribuido entre os sócios:

4.195.256,474.195.256100,00y,Soma

300,003000,01%Oswaldo Macedo RibasB

300,003000,01%M arcos Anton ¡o Miche I in i7

300,003000,01%Ludmilla Pires De Almeida
Le Maitre

Cl

300,003000,01%Lucia Helena CaetanoÃ

300,003000,01%
Fernanda Almeida Torres
Pontual de Lemos4

300,003000,01%Fabiana Castro Kruger

629.288,47629.28815,00%
ABC DEF G H I I nvesti mento s
e Participacões Ltda..

¿

3.564.168,003.564.16884,94%CDN Parlicipações LTDA.1

Valor R$Quofas%Quotísta

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas

todos respondem solidariamente pela integralizaçäo do capital social, nos termos do adigo

1.052 do Código Civil.

DA, ADMTNTSTRAçÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade será administrada por administradores designados neste

contrato ou em instrumento apartado que serão investidos no cargo mediante assinatura de

termo de posse no l-ivro das Atas da Administração da Sociedade, de acordo com o que

preceitua os artigos 1.060 a 1.064, do Código Civil, com a denominação de Diretores, podendo

ser constituída uma diretoria que se comporá por membros sócios ou não sócios. O

administradores seräo nomeados por prazo indeterminado, podendo ser destituídos,

qualquer momento e independentemente de motivo, pelos sócios que representem mais d

metade do capital social, conforme arligo 1.076, inciso ll, do Código Civil
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Parágrafo Primeiro - No caso de eleiçäo, a Diretoria se comporá de, no mínimo, 2 (dois) e,
no máximo, 5 (cinco) membros, com a designação de diretores que distribuirão entre si os
afazeres.

Parágrafo Segundo - São eleitos como administradores, os quais comporão a Diretoria com
a seguinte designaçåo: (i) JULIANO CHAVES DA NOBREGA, brasileiro, jornalista, casado,
portador da Cédula de ldentidade RG no 27.739.084 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o no

270.460.988-83, residente e domiciliado em Säo Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor-

Presidente, (i¡) AFFONSO PRADO FILHO, brasileiro, divorciado, contador, portador da

carteira de identidade RG no 61.833, expedida pelo CRC-RJ, inscrito no CPF/ME sob o
no 702.322.107-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

como Diretor sem designação específica, e (iii) FABIO YUQUELSON BARBOSA, brasileiro,

casado, administrador de empresas, podador da cédula de identidade no RG 17.503.896-X

SSPiSP, inscrito no CPF/ME sob no 276.592.788-00, residente e domiciliado na Cidade de

Säo Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor Financeiro; todos com escritório na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, no 2.601 , 9o andar, conjuntos 91,92 e 93, Jardim Paulistano, Såo Paulo,

SP, CEP: 01451-OO1 e com as seguintes atribuições:

c) Administrar os negócios sociais podendo realizar todas as operaçöes e praticartodos os

atos, que se relacione com o objetivo da sociedade;

d) Estabelecer a orientaçäo geral dos negócios e a fixação das diretrizes básicas da

sociedade;

c) Examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras e contábeis, propondo aos

sócios a destinação dos resultados;

d) Autorizar, quando considerar necessária, a representação da sociedade por um único

membro da Diretoria, servindo a ata da respectiva deliberação como documento hábil ao

exercício dos atos autorizados.

Parágrafo

Parágrafo

Terceiro - O exercício de cargo na Diretoria independe de prestação de

Quarto - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais assim o
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Parágrafo Quinto - As deliberaçöes da Diretoria seräo tomadas por maioria de votos, com a
presença de, no mÍnimo, metade de seus membros eleitos, ressalvados o quorum previsto no
artigo 1076, incisos l, ll e lll do Código Civil.

Parágrafo Sexto - A representação ativa e passiva da sociedade será exercida pelos
membros da Diretoria.

Parágrafo Sétimo - Conterão obrigatoriamente as assinaturas conjuntas de dois membros da

Diretoria para: (i) obrigar a sociedade perante terceiros e (ii) constituir procuradores.

Parágrafo Oitavo - Os atos que importarem em oneração ou alienação de bens imóveis,

propriedade industrial ou intelectual, prestação de garantia real ou fidejussória, cessäo,

transação ou renúncia de direitos dependem, para sua validade, da aprovação dos sócios que

representem no mÍnimo 51% (cinquenta e um por cento) do capital soiial.

Parágrafo Nono - A sociedade poderá ser representada i'soladamente por qualquer um dos

membros da Diretoria ou por procurador com poderes específicos, nos atos relativos a:

a) Recebimento de citação inicial ou prestação de depoimentos em juízo;

b) Correspondências, propostas, orçamentos e recibos;

c) Recebimento de intimações e prestaçöes de declarações extrajudiciais;

d) No endosso de cheque para depósito em contas bancárias desde que em conta mantida

pela própria sociedade.

Parágrafo Décimo - Os atos previstos no parágrafo sétimo desta cláusula poderäo,

excetuando-se a consiituição de procuradores, também, ser praticados por qualquer membro

da Diretoria em conjunto com um procurador, ou conjuntamente por dois procuradores,

especificados no respectivo instrumento de mandato, contendo os limites, a extensä dos

seus poderes e a duração do mandato, que não poderá exceder 12 (doze) meses
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Parágrafo Décirno Primeiro - A sociedade, representada por dois diretores, poderá constituir
procuradores para representá-la isoladamente em:

a) Mandatos com cláusula "ad-judicia", estes por prazo indeterminado, compreendendo
inclusive os atos de renúncia, desistência, transação, recebimento e quitação; e

b) Atos especificamente discriminados nos respectivos instrumentos de mandato, exceto o

mencionado na alinea (i) do parágrafo sétimo desta cláusula.

Parágrafo Décimo Segundo - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com

relação à sociedade, os atos de quaisquer sócios, administradores, diretores, procuradores

ou funcionários que a envolverem em obrigaçöes relativas a negócios ou operações estranhas

ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em

benefÍcio próprio ou de terceiros.

CLÁUSUI-A SÉftmn - Os diretores faräo jus a uma retirada mensal, a título de "pró-labore",

cujo valor será fixado em reunião de diretoria.

DAS DELTBERAçOES SOCIAIS

CLÁUSULA OITAVA - As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, pelo

voto daqueles que representem a maioria do capital social, conferindo-se um voto a cada

quota possuída pelo sócio, ressalvado os quoruns especiais previstos no artigo 1.O76 e

incisos, do Código Civil.

Parágrafo Primeiro - As deliberaçöes sociais serão convocadas por qualquer sócio, por

escrito, por qualquer meio que seja assegurado o recebimento com antecedência mínima de

5 (cinco) dias, sendo que, da convocação deverá constar as matérias objeto da deliberação.

O comparecimento de todos sócios e a concordância dos mesmos em realizar a deliberação

sana qualquer irregularidade de convocação.

Parágrafo Segundo - A reunião será dispensada quando todos os sÓcios decidirem por

escrito, sobre a matéria objeto de deliberação
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Parágrafo Terceiro - Nas deliberações sociais, os sócios vinculados pelo acordo de quotistas
votaräo na iorma nele estabelecida, näo sendo computados os votos manifestados em
desacordo com o referido acordo.

Parágrafo Quarto - As deliberações sociais tomadas na forma do presente contrato vinculam
os sócios, ainda que ausentes.

DQ EXERCíCtO SOCrnL, LUCRO E DISTRIBUIçÃO

CLÁUSULA NONA - O exercício social coìncidirá com o ano civil, ao fim do qual serão

levantados o Balanço Patrimonial e a respectiva Demonstração do Resultado do Exercício.

Os lucros apurados seräo distribuídos entre os sócios na proporçäo que cada 'um detém no

capital social. Poderá, entretanto, ter destino de forma diferenciada a participação que cada

um detém no capital social, desde que em reunião de sócios que representem a maioria do

capital social assim fique determinado, ressalvado o que preceitua o arligo 1.008 do CÓdigo

Civil, sendo ¡þrmitida a distribuição antecipada de lucros, mediante balanços intermediários,

semestrais, tiimestrais ou mensais.

DAS DTSPOSTçÖES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA - Os sócios titulares das quotas que representem a maioria do capital

social poderäo excluir da sociedade o(s) sócio(s) que praticar (em) ato(s) de inegável

gravidade, colocando em risco a continuidade da empresa. A decisão deverá ser deliberada

através de reunião especialmente convocada para esse fim, devendo ser dada ciência em

tempo hábil ao sócio sujeito à exclusão, para que, querendo, possa comparecer e apresentar

a sua defesa.

GLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A retirada, interdiçäo, falência, exclusão ou morte de

qualquer um dos sócios não dissolverâ a sociedade, que continuará com os sócios

remanescentes, cabendo aos sócios que representem no minimo 51% (cinquenta e um

cento) do capital social, a decisão do ingresso ou não, dos herdeiros do pré-morto,

sociedade. Em todos os casos, e em especial da decisão denegatória do ingresso do herd

na sociedade, os seus haveres serão apurados através de balanço especial, a ser levantad
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dentro de 30 (trinta) dias após a data do evento, que der causa, devendo o mesmo refletir a
situação da sociedade naquela data, e cujos os créditos apurados, deverão ser pagos aos
sócios ou aos seus herdeiros e/ou sucessores, na proporção de suas quotas, em 12 (doze)
parcelas mensais, iguais e sucessivas.

CLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA - Nenhum sócio poderá alienar, ceder, doar ou transferir
parle ou a totalidade de suas quotas a pessoas estranhas à sociedade, sem antes oferecê-
las aos demais sócios, os quais em igualdade de preço e condiçöes de pagamento, têm sobre
elas o direito de preferência, que poderá ser exercido em até 30 (trinta) dias contados do
recebimento da comunicação escrita do sócio que pretender alienar, ceder, doar ou transferir,
e desde que, também, tenha a concordância dos sócios que representem pelo menos 51%
(cinquenta e um por cento) do capital social.

Parágrafo Primeiro: Fica ressalvado o direito ao sócio que desejar retirar-se da sociedade,
de vender as suas quotas sociais à própria sociedade, sendo neste caso os seus haveres
apurados e pagos na mesma forma do estipulado na cláusula décima primeira e observado o
que dispöe a cláusula décima terceira.

Paragrafo Segundo: Os sócios Fabiana Castro Kruger; Fernanda Almeida Torres Pontual de

Lemos; Lucia Helena Caetano; Ludmilla Pires de Almeida Le Maitre; Marcos Antonio Michelini;
e Oswaldo Macedo Ribas, individualmente, e por ocasiäo da sua saída, terão
obrígatoriamente que oferecer as suas cotas sociais primeiramente para a sócia CDN
PARTICIPAÇÖES LTDA,, e por úliimo, caso a CDN PART|C|PAÇöES LTDA. não aceite a
oferta, para os demais sócios que, sem ordem de preferência, deverão fazer as suas opções
por escrito.

CLÁUSULA DÉclMA TERGEIRA - o sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá
comunicar a sua intenção, o motivo e a sua opção, por escrito, aos demais sócios ou a
sociedade, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, através de correspondência
protocolada na sede da sociedade ou na residência de todos os sócios remanescentes. (-

cLÁUSULA DÉclMA QUARTA - Os administradores declaram para os devidos fins, que näo
estão incursos em qualquer dos crimes previstos no artigo 1.011, parágrafo 1" do Código Civil
ou em lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob
efe que temporariam ente, o acess o a cargos públicos; ou
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crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relaçöes de consumo, fé pública, ou a propriedade, que os impeçam
de exercerem atividade empresarial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As alterações do contrato social dependem, para sua
validade e registro, da aprovação de sócios que representem no mínimo Y"(tres quartos) do

capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A sociedade poderá ser dissolvida nos casos previstos em lei,

e de acordo com o que preceitua o arligo 1.087, combinado com o arligo 1 .044, L 033 a 1.038,

do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A sociedade será regida de acordo com o Código Civil e,

supletivamente, pelas normas das sociedades anônimas, com base nas Leis nos 6.404176 e

alteraçöes posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São

Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios, que porventura possam surgir oriundas do

presente contrato.

E, por estarem deste justos e contratados, assinam o presente, em 3 (três) vias de

mesma forma e teor nça das testemunhas abaixo, para os fins e efeitos legais

ão Paulo, 10 de dezembro de 2019

CDN PATI IP LTDA

t

Por:Affonso Prad ábio Yuquelson Barbosah
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A Diretoria de serviço Técnico de lnformações Cíveis do(a) Comarca de são paulo -Capital, no uso de suas atribuiçöes legais,

CERTIFLCA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de dístribuiçöes de pEDtDoS DEFALÊNC|A, coNcoRDATAS, REcupERAçöÈs Juúc-rärö-Ë exrnn¡uDrqArs, anteriores a0210612020, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de. ****************

PODER JUDICIÁRIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERT|DÃO ESTADUAL DE DtSTRtBUtÇÕES CíVE|S

CERTÍDAO No:1390756

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

Såo Paulo, 3 de junho de 2020.

0045169
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n certioåo J{ å"'L ,Ë" ,å.$";\;,t,å'*,l.,t"i"'i. o,¿,.'".ro, rererentes à matriz eàs filiais e poderá apontar feitos de homônimos näo qualificados com tipos empresariais diferentesdo nome indicado na certidão (EtRELt, S/C, S/S, Epp, ME, MEt, LTDA).

Esta certidão só tem varidade mediante assinatura digitar.

Esta certidåo é sem custas.

CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA, CNpJ: 57.863.854/0001_19, conforme i ndicaçãoconstante do pedido de certidão.
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APLICACOES FINANCEIRAS
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SALARIOS,E ENCARGOS
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RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS
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CAPITAL SOCIAL
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(-) RESULTADOS DISTRIBUIDOS

AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO

Este documento é
67.71.34.06.27.F7

Este relatório foi gerado pelo sistema público de Escrituração Digital -
Versåo 6.0.5 do Visualizador

parte integrante de escrituraçåo-cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
83'85'58'0E.CE.DC.34.7E.BC.AE.-6F.48.73.3ó-9, nos termos Ol¡ Oãcreto n" 8.683/2016.
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(=) LUCRO LIQU|DO DO EXERC|C|O

(=) LUCRO ANTES DO tR E CONTR. SOCTAL

e LUCRO OPERACTONAL

(=) RECEITA oPERACTONAL ilOuron
(=) RECEITA OPERACTONAL BRUTA

APROPRIAC-AO DE RECEITAS FUTURAS

RECEITA COM PRESTACAO óC ôÈNVICOS

(-) SERV|COS CANCELADOS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

(-) DEDUCOES DE RECEITAS

(l Pts s/ RECETTA

(-) coFtNS S/ RECEITÁ

(-) rss s/ RECETTA

PIS CREDITO NAO CUMULATIVO

COFINS CREDITO NAO CUMULATIVO

(-) DESPESAS OPERACTONATS
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Declaro que a empresa CDN Comunicação Corporativa Ltda, CNPJ: 57.863.854/0001-L9, oferece os

seguintes índices de acordo com o consolidado de seu Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de

2018:

Plonilha de Comprovacão dø Boa Sîtuocão Fînonceira

3,33
6.493.262,5 4+ L.65 4.653,7 4

LG
24.L28.157,2 1+3.003.555, 3 1

>L
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LG=
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

3,93
6.493.262,5 4+7.65 4.653,7 4

SG=
32.O29.428,4L

>T
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG
Ativo Total

São Paulo, 25 de maio de 2020

Fábio Famá I CRC - 1SP 200.009-05

Contador

cdn

85,F"á#

)b

3,72
6.493.262,54

rc
24.128.157,2L

>1
Passivo Circulante

LC=
Ativo Circulante
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206-2 . Sociedade Empresária Limitada
NATUREZAE

UF

SP

t'

r'
http ://servicos.receita. fazenda.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.g63, de 27 de dezembro de 201g

Emitido no dia 03/06/2020 às 10:14:31(data e hora de Brasíria).
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Prefeitura do Município de São paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Anecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários_CCM

CNPJ: 57.863.854/0001 _1 9

C.C.M: 3.6.t 1.294-i

Contribuinte

Pessoa Jurídica

Tipo de unidade

Endereço

Bairro

CEP

Telefone

lnício de Funcionamento

Data de lnscrição

CCM Centralizador

Tipo de Endereço

Nro. do Contribuinte de lpTU

ultima Atualizaçäo Cadastral

CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA.

Comum

Produtiva

AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 02601 g.ANDAR CJ.g1,g2,g3

: JARDIM PAUIISTANo

:01451-001

: (2I\2210-20o4

LO/OLl2OO7

t3/03/2oo7

Não consta

Comercial

015.116.0380-1

02/03/2020

29t12t20'17Secundário
Serviços de organizacåo de
e festas

, congressos, exposiçõesfeirasdzso-oto't
29t12t2017Secundário

de mercado e de opinião públicaPesquisas7320-3/00

29t12t2017Principal
específicaconsu técnicaItoria

excetoempresarial,em gestãoconsultoriadeAtividades7020-4t00
Data lnício

DescriçãoCódigo

CNAE

\
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Prefeitura do Município de São paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 57.863.854/0001 -l 9

C.C.M: 3.611.294-1

2
TFA01t01t200751314

TFE't0t01t200732301

5ISS29t12t20177218

2,5rss29112t20177161

5tss10t01t200731 15

5tss10t0'U20073093
Qtd.Anúnc¡osAlíquota do lmpostoTributoData de lnícioCódigo

Código(s) de tributo(s)

Expedida em 03/06/2020 via lnternet com base na Portaria sF no 01g/200 4, de 25de março de 2004.

A Ficha de Dados cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaraçåo cadastral, informando a condiçåocadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ãti"ó åu;ã;;"-t"oo¡, 
"te, 

de outros dadoscadastrados no órgåo fiscal emissoi do presente documento, àenoo variãã por 3 meses a contar da data deemissåo.

Código para verificação de autenticidade: z3DNi4m6
Data de validade: 03tOgt2O2O

\L

{| .2de2

\





r'
certidão de Pessoa Jurídica N... https://www.cadesp.fazenda.s... Página I de I

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PNUIO

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAçÃO TRIBUTÁRIA

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAçÃO TNIEUTÃNIE

ce¡tidão de pessoa Jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes

cNPJ 57.863.854/OOOl_r9

Não existe Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do Estado de são paulo associado ao cNpJ57 '863.854/0001-r9 até a data e hora de emissão ¿esta certi¿lo

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítiohttps : //www.cadeso.fazenda.so.oov, br.

Data e hora de emissão: 03/06/2020 10 54:46

código de controre da certidão : codc5f92-fb16-4c54-aad5-a3f2dc0ec5f9

Obs.: esta certidão não é válida para produtores rurais

l0:58:30 0 0
ì\
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certidão emitida às 14:3s:35 horas do dia o6tosr2o2o (hora e data de Brasíria).

Código de Autenticidãde: 3367BAO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da secretaria Municipal da Fazenda http ://www. prefeitu ra.s p.

abril de 2017, lnstruÇão Normativa
de 2010 e Portar¡a SF no 268, de 1 v.de 201outu brodeagostode34, de7Decretode 2009,junho 5,de 20dede 2950.691 de abrildeDecreto no J,SF/S UREMde24, denoF/PGMsna ConjuntaPortariacom baseexpedidaCertidão

Certidão Número: 0375580 - 2O2O

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Liberaçäo:

Validade:

Tr¡butos Abrangidos: lmposto Sobre Serviços - tSS

Taxa de Fiscalização de Local

Taxa de F¡scalização de Anúnc¡o _

Taxa de Fiscalização de

Taxa de Resíduos Sólidos de

lmposto Sobre Transmissão

Unidades Tributárias:

CCM 2.808.201-O- tnicio atv:0.t/06/1998 (AV

CCM 3.61 1.294-1- tnicio atv :10tO1t2OO7 (Ay

CCM 9.448.521-6- tnicio atv

CCM 3.060.470-2- lnicio atv

CCM 4.150.396-l- lnicio atv

Ressalvado o direito de
que vierem a ser
documento, re
Municipal, junto à p

57.863.8s4l

CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA,

06t05t2020

04t08t2020

FARIA LIMA; 02601

de Janl2011)

Cancelado em: O3/09/l 999)

1-001 )

- Cancelado em: 31/Og/j 992)

014s2-oo0 )

- Cancelado em: 16111t2015)

-*\

aos créditos
REGULAR.

:02ljgl'l

e

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autentic¡dade na lnternet, no endereçohttp ://www. prefeitura. sp. gov. br/cidade/secretãrias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SAoPAUTJo

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Gertidão conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários



r
r
r
r
r
r
r-
r
r
r
t'

t

L:

L
L
L
t-
L
L
L*

L
L.

L
L

.¡ -

bI

f,å:iffi:rIååi"i:1$iî;:#f,î:::î1"å1!äil:,î1ffj": de sua autenticidade na rnterner, no endereço:

Qualquer rasura ¡nvalidaÉ estê documento,

val¡dade de 06(seis) môses a
omitida às 08:54:06 horas do de Brasflia).date(horadia 03/06/2020 de 2012.Certldão de janeirode 0504noSFnacom Portar¡abasellberaçãoauadedatedapartirdoPrazo 2012.dejane¡rodêde04SF nonaGOm Portar¡abasovta internetemlt¡daCertidão

Códlgo do autenticidade: B5l89683

\

Número do Gontribuinte

Nome do Contribuinte:

57.863.854/

CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA.

Ïi:at3.3t?r'móvelcadastrado 
em nome de: cDN coMUNrcAcAo coRpoRATrvA LTDA. - cpF/cNpJ Raiz:

SEGRETAR|A MUN|C|PAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

No
PREFEITURA DE
SAOPAUI.('

FAZENDA

44810t2020
FL.1t1
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secretaria da Fazenda e pranejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não rnscritos na Dívida Ativa do Estado de são pauro
..

CNPJ / lE: 57.863.854t0001-19

Ressalvado o
Paulo de a

da Fazenda e do Estado de São
ma

apurados

Certidäo no 584-22

Data e hora da emissäo 031061202010:57:40

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitaçäo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítiowww. pfe.faze nda.s p. gov. b r

l,
t)

: 1r:

ta

Folha 1 de 1
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São paulo

CNPJ Base: 57.863.854

Ressalvado o direito de a Fazenda do
responsabilidade da pessoa jurí

näo constam

Tratando-se de
de modo que a
aquela acima

Certidäo no

Data e hora da emissão

Validade

25868032

0310612020 1 0:S9:1 1

30 (TRINTA) dias, contados da

r ou inscrever quaisquer dívidas de
a ser apuradas, é certificado que:

nteressado(a).

meio do CNPJ Base,
raiz do CNPJ seja

Folha 1 de 1

(hora de Brasítia)

\

Certidão emitida nos termos da Resoruçäo conjunta sF-pGE no 2, de 9 de maio de 2013
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitaçäo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítiohttp ://www.dividaativa. pge.sp. gov.br
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http ://servicos.receita.fa zenda. Página I de I

MINISTÉR|O DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO PoslrlvA coM EFElros DE NEGATTvA DE DÉBrros_ RELATrvos Aos rRrBUTosFEDERAIS E À OíVION ATIVA DA UN|Aô_

Nome: CDN COMUNTCACAO CORPORATTVA LTDA
CL!PJ : 57.863.854/0001 -l 9

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas deresponsabilidade do sujeito passivo acima identificaoo que vi"r". 
" 

ser apuradas, é certifièado que:

1' constam débitos administrados pela secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) comexígibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1g66 -código Tributário Na-cional (crN), ou objeto de decisäo judicial que determina suadesconsideração para fins de certificaçåo da regularidaoe irscat, óu ainda não vencidos; e

2' nâo constam inscriçöes em Dívida Ativa da Uniäo (DAU) na procuradoria-Geral da FazendaNacional(PGFN).

conforme disposto nos arts. 205 e 206 do crN, este documento tem os mesmos efeitos da certidãonegativa.

Esta certidåo é válida para o estabelecimento matriz e suas firiais e, no caso de ente federativo, paratodos os órgäos e fundos públicos da administraçao o¡retã a äË vincura¿os. Rerere-se å situaçao oosujeito passivo no åmbito da RFB e da PGFN.e äur"ngà ¡*tu.ìuu 
". contribuiçöes sociais previstasnas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 I da t ín" a.ilü., ãe 24 dejulho de 1gg1.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nosendereços <http ://rfb. gov. bÞ o u < http://www. pgfn. gov. b r> :

certidão-emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.Emitida às 10:17:17 do dia 03/0612020 <hora e data de Biasília>.
Válida até 30/1112020.
Código de controle da certidäo: 60OS.C9FS.76FA.F347
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

{

þ
0

http ://servicos.receita.fa zenda l0:21:19





consulta Regularidade do Em... https ://consulta-crf.caixa. gov....

Voltar lmprimir

Página 1 de 1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

f nscrição:
Razão

ial:
Endereço:

57.863.854/0001-19

CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA

AV BRTGADETRO FARrA LIMA 2601 9 AND CONJ st/s2/s3 /JARDIM PAULISTANO / SAO PAULO / SP / 01451-OO1

A caixa Econômica Federar, no uso da atribuíção gue rhe confereo Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certificá que,nesta data, a empresa acima identificada encontra-se emsituação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico - FGTS.

o presente certificado_ não servirá de prova contra cobrança dequaisquer débitos referentes a contribuições e/ou 
"ñlurgo,devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07 / 03 /2020 a 04/ O7 / 2O2O

Certificação N ú mero 
= 

2O2OO3O7 O I L5 I24 tg7 647 I

Informação obtida em 27/O3/202O IO:OL:29

A utilização deste certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da êa¡xa:www.caixa.gov.br

https ://consulta-crf. caixa. gov... l0:05:48 27
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CERTTDÃO NEGATTVA DE DÉBITOS TRABALHTSTAS

Nome: cDN coMUNrcAcAo coRpoRATrvA LTDA (MATRrz E FrLtArs)
CNPJ : 57 .863. 854/0001_19
Certidão n. : 12999274/2020
Expedição: 03 / 06 /2020 , às 10 :31 :28
Val_idade: 29/IL/2020 _ 1gO (cento e oitenta) dias, contados da datade sua expedição.

Certifica-se que cDN coMUNrcAcAo coRpoRATrvÀ LTDÀ (tdATRrz E FrLrArs),inscrito(a) no cNP,r sob o no 52.863.854/ooo1-19, NÃo coNsrÀ do BancoNacional de Devedores Trabalhistas.
certidão emitida com base no art . 642-A da Consol-idação das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 2011, ena Resolução Administrativa no r47o/20:-1 do Tribunal superj_or doTrabal_ho, de 24 de agosto de 20L7.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e est.ão atua]izados até 2 (dois) diasanteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus estaberecimentos, agências ou filiais.A aceitação desta cerLidão condiciona-se à veríficação de suaautenticidade no portal do Tribunal superior do Trabarho nafnternet (http : / /www. tsL.j us .br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçÃO TUponTANTE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dadosnecessários à identificação das pessoas naturais e jurídicasinadimplentes perante a ,Just.iça do Trabar_ho quanto às obrigaçõesestabelecidas em sentença condenatória transj-tada em julgado ou emacordos judiciais trabarhistas, incl_usive no concernenLe aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, aemolumentos ou a recol-himentos determinados em lei; ou'decorrentesde execução de acordos firmados perante o Ministério público doTrabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

Dúvidas e sugest.ões r cndt@t.sÈ. jus.br

î\
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cdn
comunicação

Concorrência 02l2O2O

DECLARAçÃo

Eu, Affonso Prado Filho, carteira de identidade no 61.833 expedida pelo CRC/RJ e inscrito

no CPF/MF sob o no 702.322.107-72, Declaro, sob as penas da Lei que a CDN

coMUNlcAçÃo coRPoRATlvA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 57.863.854/0001-

19, interessada em participar da Concorrência 0212020, Processo SG - PRC - 2019101186:

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a
observância do disposto no inciso XXX|ll do artigo 70 da Constituiçäo Federal, na forma
do Decreto Estadual no 42.911/1998;

b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive
em virtude das disposiçöes da Lei Estadual 10"218/1999; e

c) atende às normas relativas à saúde e Segurança do Trabalho nos termos do parágrafo
único, artigo 117, da Constituição Estadual.

Paul 25 de maio de 2020

Affonso P F¡ o I Diretor

t

t

\q

CRC/RJ: 61.833 - CPF 702.322.107-72 \
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comunicação

Concorrência 0212020

Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação

Eu, Affonso Prado Filho, CRC/RJ: 61.833 e inscrito no CPF/MF sob o no 702.322.107-72, Declaro, sob

as penas da Lei que a cDN coMurutcnçÃo coRPoRATlvA LTDA , CNPJ No 57.863.854/0001-19,

interessada em participar da Concorrência 0212020, Processo SG-PRC-2O19/01186, cumpre

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, nos termos do inciso I do

artigo 40 da Lei Estadual6.54411989, na redação que lhe foi dada pela Lei 13.121, de7 de julho de

2008.

São Paulo, 25 de maio de 2020

Affonso Prado Filho I Diretor

CPF 702.322.107-72 - CRC/RJ: 61.833

cDN COMUNTCAÇAO CORPORATTVA LTDA

cNPJ No 57.863.854/0001-19

\
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comunicação

DECLARAçÃO DE ELABORAçÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUAçÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTTCORRUPçÃO

Eu, Affonso Prado Filho, brasileiro, divorciado, advogado e contador, portador
da carteira de identidade CRC/RJ: 61.833 e inscrito no CPF/MF sob o no
702.322.107-72, como representante devidamente constituído da CDN
Comunicação Corporativa Ltda, com sede à Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 2601 - 90 andar- Säo Paulo/SP, inscrita no CNPJiMF sob o no
57.863.854/000'1-19 doravante denominada CDN, interessada em
participar da Concorrência 0212020, Processo SG-PRC-
2019101 186, declaro, sob as penas da Lei, especialmente o artigo
299 do Código Penal Brasileiro que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira
independente pela CDN, e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatório;

b) a intençäo de apresentar a proposta não foi informada ou discutida
comqualqueroutro licitante ou interessado em potencial ou
de fato no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,
influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado em
potencial ou de fato no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada näo será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
licitante ou interessado em potencial ou de fato no presen
procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou
parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integra
relacionado direta ou indiretamente ao órgão licitante
antes da abertura oficial das propostas; e

Í) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e
da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la

Declaro, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios

\
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de forma a coibir fraudes, corrupçäo e prática de quaisquer outros atos lesivo

40
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comunicação
t

I

t"

à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei
Federal 12.84612013 e ao Decreto Estadual60.106/2014, tais como:

| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

ll - comprovadamente, financiar custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilÍcitos previstos em Lei;

lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários
dos atos praticados;

lV - no tocante a licitaçöes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinaçäo ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, pertubar ou fraudar arealizaçâo de qualquer ato de procedimento
licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento
de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de

licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
0 obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados coma administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades
ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das
agências reguladoras e dos órgäos de fiscalização do sistema financeiro
na

,25 de maio de 2020.

A Filho -
61.833

.\

t

I

t

São Pa

L"

CPF:7Q2.322.107-72
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