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26e Alre nnçÃo Do CONTRATo SoclAL DE lN PRESS AssEssoRrA DE IMPRENSA r CovrururcaçÃo EsrnarÉe rc¡ Lron.

TNSTRUMENTo nARTIcULAR DE nlrennçÃo DE coNTRATo socrAl
rN pREss AssEssoRrA DE IMnRENSA E coMuNtcnçÃo rsrRnrÉerca LTDA.

(261Alteração)

cN PJIM E OL.O97 .636 | 0001-66

NtRE 35.213.622.253

Pelo presente instrumento particular, os sócios abaixo qualificados:

(a) lN PRESS PARTICIPIçÕES S.4., sociedade anônima fechada, constituída e existente de

acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob n"

L1.4t8.21,4/000L-07, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do

Estado de São Paulo - JUCESP sob NIRE n" 35.300.464.796, com sede no Município de Säo

Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, ns I.126, LOe andar,

conjunto 103-PARTE, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-000, neste ato representada nos termos

do seu estatuto social por sua diretora CRISTINA MORETTI, brasileira, casada sob o regime de

separação de bens, jornalista, portadora da cédula de identidade RG ns A4.821".31,1,-A/ffP/RJ,

inscrita no CPF/ME sob o ne 765.537.597-34, residente e domiciliada no Município do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Visconde de Albuquerque, n" 333, apto. 204,

Leblon, CEP 22.450-001;

(b) CRISTINA MORETII, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, jornalista,

portadora da cédula de identidade R.G. ne 04.821.31,7-O/ltP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o ns

765.533,.597-34, residente e domiciliada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Avenida Visconde de Albuquerque, n" 333, apto. 204, Leblon, CEP 22.450-0CI1;

(c) HUGO DE VASCONCELOS GODINHO, brasileiro, casado sob o regime de separação de be

administrador, portador da cédula de identidade R.G. np 011.696.581--5/lFP/RJ, inscrito

CPF/ME sob o ns 055.371,487-22, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeíro,

Estado do Rio de Janeiro, na Rua Maria Quitéria, n" 90, apto. 50i., lpanema, CEP 22.4L0-A4O;

(d) TUCAS MORETTI GODINHO, brasileiro, jornalista, solteiro, nascido em Ot/0211989,
portador da cédula de identidade RG ne 2O.267.324-A ffP/RJ, inscrito no CPF/ME sob na

L34.97A.527-60, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Av. Visconde de Albuquerque ns 333, apto. 204, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP

22450-AO!, neste ato representa aM , acima qualificada, nos termos da

procuração datada de 1"9 de abril

(e) MARTA JOSÉ MORETT|, bras da, portadora da cédula de

identidade R.G. ne 04923885-0 /\FP/FJ,
domiciliada no Município do Rio "de

b n" 269.7!0.897-1-5, res¡dente e

Rio de Janeiro, na Rua Rainha
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26a ALTERAÇÃo Do CôNTRATo Socnl or lN PREss AssEssoRrA DE tMpRENsA E CoMUNIcAçÃo EsTRATÉGtcn LTDA.

Guilhermina, n" l-3L, apto. 20L, Leblon, CEP 22.44L-t2O;

(f) NINA DE VASCONCETOS GODINHO GOLDBERG, brasileíra, casada sob o regime de

separação de bens, profissional de marketing, portadora da cédula de identidade R.G. ne

1t.697.64t-6/lFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o ne 056.A73.287-24, residente e domicíliada no

Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Epitácio Pessoa, n" 2.244,

apto. 802, CEP 22.411-072;

(g) PATRICIA REGINA MARINS, brasileira, jornalista, casada sob o regime de comunhão parcial

de bens, portadora da cédula de identidade R.G. ne 23.134.L50-7/SSP/SP, inscrita no CPF/ME

sob ne 26037A.448-64, residente e domiciliada no Município de Brasília, Distrito Federal, na

SHIS QL 28, conjunto 01, casa 12, Lago Sul, CEP 7L.665-215; e

(h) VINICIUS TRALDI DOS SANTOS, brasileiro, jornalista, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, portador da cédula de identidade RG ns 20.135.849-9 SSP/SP, inscrito no

CPFIME sob ne 173.243.388-79, residente e domiciliado na Rua Chico Pontes ne 589, apto. 101

Vila Guilherme, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 02067-00L, neste ato
representado por Cristina Morettí, acima qualificada, nos termos da procuração datada de 1.4

de janeiro de 2019.

(j) ATEXANDRE COSTA, brasileiro, jornalista, convivente em regime de união estável, portador
da cédula de identidade RG ne 19.285.344-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob ne 1-29.621.039-

39, residente e domiciliado na Rua Artur de Azevedo ne 1583 apto. 31, no Município de São

Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05404-014.

os sócios da lN PRESS ASSESSoRIA DE IMPRENSA E coMUNtcAçÃo ESTRATÉG|CA LTDA.,

sociedade empresarial limitada constituída e existente de acordo com as leis da República

Federativa do Brasil, inscrita no cNPJ/ME sob o ne 01.097.636/oao!-66, com sede

Município de São Paulo, Ëstado de São Paulo, na Avenida Presidente juscelino Kubitschek,
L.726, l"Oe andar, conjuntos 10L e 102 e 14c andar, conjuntos 'J,4I, L42 e L44, Vila Nova

Conceição, CEP 04543-000, com seus atos constitut¡vos e última alteração do Contrato Social

devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESp sob o
NIRE 35.213.622.253 ("Soc¡gd¡-dg"), têm entre si, justo e contratado, por unanimidade e sem

reservas, alterar o Contrato Social da Sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. Os sócios, neste ato, resolvem ainda, a r o endereço da sede da Sociedade oassando da

Avenida Presidente Juscelino Kubitsch njuntos 101 e 102 e 14e andar,

unicípio de 5ão Paulo, Estado de

rte A e 4e Andar - Parte A, CEp
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conjuntos 141,142 e 144, Vila

São Paulo para Rua Henrique
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26¡ ALTERAçÃo DO CoNTRATo SociAL DE IN PREss AssEsSoRIA DE IMPRENSA E CoMUNicÁçÃo ESTRATÉGICA LTDA.

2. Em decorrência da alteração acima, os sócios decidem por unanimidade alterar a Cláusula 1,3

do Contrato Social da Sociedade, que passará a vigercom a seguinte nova redação:

"Cláusula 7s: A empresa constitui-se em umo saciedade empresório limitoda, sob a

denominaçõo de IN pßrss A55F55Oß,A DE TMPRENSA E COMUNTCAçÃO ESTRATÉaICA LTDA,

com sede na Ruo Henrique Schaumann, ne 27A, 6e Andar - Porte A e 4e Andar - Parte A, CEP

05473-909, Municípío de São Paulo, Estado de Sõo Poulo"

3. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas e o Contrato Social, depois de

consolidado com as alterações indicadas acima, passa a vigorar com a seguinte nova redação:

CONTRATO SOCIAT

rN PRESS ASSESSORTA DE TMPRENSA E COMUNTCAçÃO ESTRATÉG|CA LTDA.

cN PJIM E OLA97 .636 10001-66

NtRE 35.213.622.253

t- DENOMTNAçÃO, RRRZO DE DURAçÃO, SEDE, FORO, FtLtAtS

Cláusula le A empresa constitui-se em uma sociedade empresária limitada, sob a

denominação de lN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO ESTRATÉGICA LTDA.,

com sede na Rua Henrique Schaumann, ne 27A,6e Andar - Parte A e 4s Andar - Parte A, CEP

05413-909, Município de São Paulo, Estado de São Paulo

Parágrafo Primeiro: A Sociedade mantém as seguintes filiais
¡ Filial Rio de Janeiro: Rua Mena Barreto, n' 37, Botafogo, Município do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.271-100; e

¡ Filial Brasília: SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco E, sala 923, Edifício Brasil 21, Brasília,

Distrito Federal, CEP 70.322-9L5.

Parágrafo Segundo: A sociedade poderá, a critério e por deliberação dos sócios quotistas,

abrir, instalar e extinguir filiais, agê

ou no Exterior.

escritórios em qualquer ponto do Território Nacional

Cláusula 23: O prazo de duração da í\
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26ê ALTERAçÃo oo Co[rRnro SocIAL DE IN PRESS AssEssoRIA DE IMPRENSA r COuUrvICnçÃO ESTRATÉCICA LTDA

II - OBJETO SOCIAL

Cláusula 3e: A Sociedade tem por objeto social

a) A prestação de serviços de comunicação corporativa, tais como: (i) assessoría de

imprensa; (ii) comunicação interna; (iii) produção de conteúdo para mídias impressa,

eletrônica e digital; (iv) treinamentos de porta-vozes para relacionamento com imprensa e

públicos de relacionamento dos clientes; (v) desenvolvimento de políticas de comunicação; e

(vi) servíços de clipping impresso, eletrônico e digital;

b) A prestação de serviços para gerenciamento de crises, a saber: {i} planejamento pré-

crise; (ii) estratégias de gerenciamento de crise; (iii) monitoramento na mídia; e (iv)

treinamento de porta-vozes;

c) A prestação de serviços de produção de relatórios analíticos, tais como: (i) auditoria de

imagem; (ii) desempenho na mídia; (iii) relatórios setoriais; e (iv) serviços de pesquisa de

comunicação e imagem;

d) A prestação de serviços de agenciamento de publicidade, usando a produção e veiculação

de peças publicitárias e publieditoriais em veículos de comunicação;

e) Consultoria de estruturação de departamentos de comunicação;

f) Consultoria e implementação de estratégias em comunicação digital; e

g) A participação em outras sociedades como sócia cotista ou acionista.

III . CAPITAL SOCIAL

Cláusula 4!: O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado neste ato

moeda corrente nacional é de R53.003.000,CI0 {três milhões e três mil reais), dividido

3.003.000 (três milhões e três míl) quotas, com valor nominal unitário de RS1,00 (um real)

cada, assim distribuídas entre os sócios:

(a) À sócia ln Press Participações S.4., cabem 3.002.992 (três milhões, duas mil, novecentas e

noventa e duas) quotas, de valor unitário de R51,00 (um real) cada, perfazendo o montante de

RS3.002.992,00 (três mílhões, dois mil, novecentos e noventa e dois reais);

(b) À sócia Cristina Moretti, cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de R51,00 (um real),

perfazendo o montante de R51,00 (um real);

(c) Ao sócio Hugo de Vasconcelos G , de valor unitário de R$1,00

unitário de RS 1,00 {um real},

per-fazendo o montante de RS 1,00 (

(um real), perfazendo o montante d

(d) Ao sócio Lucas Moretti Godinho,
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26! ALTERAçÃo Do CoNTR,ATo SocrRl oe lN pRÊss AssEssoRtA DE I MPRENSA E cOMUN|CAçÃO ESTRATÉGtCA LTDA

(e) À sócia Maria José Moretti, cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de RSj",00 (um real),
perfazendo o montante de Rs1,00 (um real);
(f) À sócia Nina de Vasconcelos Godinho Goldberg, cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de
RS1,00 (um real), pÊrfazendo o montante de R$L,00 (um real);
(g) À sócia Patricía Marins, cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de R51,00 (um real),
perfazendo o montante de Rs1,00 (um real);
(h) Ao sócio Vinicius Traldi dos Santos, cabe L (uma) quota, de valor unitário de R$ 1,00 (um reali,
perfazendo o montante de RS 1,00 (um real); e

(i) Ao sócio Alexandre Costa, cabe L (uma) quota, de valor unitário de R$ 1,00 (um real), perfazendo
o montante de R51,00 (um real).

¡v - ADMTNTSTRAçÃO DA SOCTEDADE

Cláusula 5e: A administração da sociedade será exercída por um ou mais administradores,
sócios ou não, que serão nomeados por prazo indeterminado.

Parágrafo Primeiro: Neste ato é nomeada como adminístradora da Sociedade a sócia CRISTINA
MORETTI, brasileira, jornalista, casada sob o regime da separação obrigatória de bens,
portadora da cédula de identidade R.G. ns 04.821.31"1-0-tFp/RJ, inscrita no CpF/ME sob ne
765'531.597-34, residente e domíciliada na Capital do Estado de Rio de Janeiro, na Av.
Visconde de Albuquerque, 333 - apto. 204 - Leblon, cEp 22450-001, que terá as atribuições e
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os poderes conferidos por leí, podendo, para tanto, promover e
independente da anuêncía de outros sócios todos e quaisquer

praticar sozinha e

atos que envo
responsabilidades, direitos e obrigações para a Sociedade, ínclusive compra, aliena
oneração de bens móveis e imóveis do ativo fixo, observadas as disposições desta Cláusuia

Parágrafo Segundo: os admínistradores podem outorgar procurações em nome da Sociedade.
Todavia, as procurações deverão mencionar expressa e especifícamente os poderes por ela
conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais e/ou procedimento administrativos,
deverão conter prazo de vigência limitado a 24 meses.

Parágrafo Terceiro: Ficam expressamente vedados, sendo nulos e não gerando efeitos em
relação à sociedade, quaisq

empregados ou prepostos, qu
, administradores, procuradores,

r obrigação relativa a transações
estranhas ao seu objetivo de fiança, aval ou qualquer outra
garantia em favor de terceiros
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26! ALTERAçÃO DO CONTRATO SOCIAL DE IN PREss ASsESsoRIA DE IMPRENSA E CoMUNIcAçÃo ESTRATÉGICA LTDA

Parágrafo Quarto: A remuneração dos administradores será fixada por deliberação dos sócios

representantes da maioria do capital social e será levada à conta de despesas gerais da

sociedade.

Parágrafo Quinto: Os administradores poderão ser dest¡tuídos a qualquer tempo, observados

os quóruns e formalidades estabelecidos na legislação aplicável.

v - EXERCíC|O SOCTAL E DEMONSTRAçÕES FTNANCETRAS

Cláusula 6s: O exercício socialinicia-se em 1e (primeiro)de janeiro e encerra-se em 31(trinta e

um) de dezembro de cada ano, quando será levantado o respectivo Balanço e Demonstrações

Financeiras.

Parágrafo Primeiro: Serão obrigatoriamente levantados balanços e demonstrações financeiras

íntermediárias nos meses de julho e janeiro de cada ano, relativas aos resultados dos seis

meses anteriores. Na hipótese de apuração de lucros no referido período, serão

obrigatoriamente distr¡buídos aos sócios 25% do lucro líquido e o restante terá a destinação

determinada pelos sócios representantes da maioria do capitalsocial.

Parágrafo Segundo: Os sócios representantes da maioria do capital poderão deliberar pela

apresentação de balanços e demonstrações financeiras referentes a períodos inferiores a L80

(cento e oitenta) dias, para distribuição de lucros e dividendos referentes aos respectivos

períodos.

Parágrafo Terceiro: Os lucros serão distribuídos aos sócios sempre proporcionalmente, exceto
quando a maíoria do capital social deliberar pela distribuição de lucros desproporcionais às

participações societárias de cada sócio na Sociedade.

VI . CESSÃO OU TRANSFERÊNqA DAS QUOTAS

Cláusula 73: As quotas da sociedade não poderäo ser cedidas ou transferidas sem o prévio e

expresso consentimento dos o ncia para a aquisição, em

igualdade de condições. Na hi r ceder e transferir suas quotas,

de 90 (noventa) dias, indicando odeverá comunicar sua intenção, co

nome do pretendente à sua aquisi da cessão
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Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios exercer o direito de preferênc¡a que ora lhes é

assegurado, o sócio poderá ceder as suas quotas, observada a proposta original.
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VII . FALECIMENTO, INTERDIçÃO, FALÊNCIA, INSOTVÊNCIA E EXCLUSÃO OE SóOO

Cláusula 8e: A sociedade não se d¡ssolverá por morte, interdição, insolvência, falência,
concordata ou exclusão de qualquer dos sócios, continuando com os sócios remanescentes, a
não ser que os sócios representantes da maioria do capital deliberem por sua liquidação. Os

sócios eventualmente nas condições retro mencionadas, ou os herdeiros do sócio falecido,
receberão seus haveres, observadas as segu¡ntes regras:

(a) a apuração dos haveres do sócio falecido, interdíto, insolvente, falido, concordatário ou
excluído será feita com base em balanço especial levantado na data do evento;
(b) o valor do reembolso de cada quota será determinado pela divisão do patrímônio líquido
corrigido monetariamente, na data do balanço especial, pelo número de quotas em circulação;
(c) os haveres do sócio apurados conforme o acima disposto serão pagos a seus herdeíros ou
sucessores, em até 10 (dez) parcelas mensais iguais e sucessivas, sem juros ou correção
monetária, vencendo-se a primeira delas 90 (noventa) dias após a data do Balanço Especial.

vilr- ËxcrusÃo DE sócto

Clausula 9e: Os sócios representantes da maioria do capital poderão deliberar pela exclusão de
sócio que coloque em risco a cont¡nu¡dade da empresa, em virtude de atos de inegável
gravidade, por justa causa, em reunião especialmente convocada, cientificando-se o sócio
acusado nos termos da Cláusula Décima Primeira para preparação de sua defesa, observado o
disposto na Cláusula Oitava.

¡X- LIQUTDAçÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 10¿: A sociedade será dissolvida e liquidada nas hipóteses e de acordo com as

disposições estabelecidas na legislaçã " r-/
',
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26i ALTERAçÃo oo Co¡¡lR¡to Soc¡al or lN PREss AssrssoRtA DE IMpRENsA E Covlun¡ cAÇÃo EsrRArÉcrcA LIDA.

x - DELTBERAçõES SOC|A|S

Cláusula 11e: Todas as deliberações de sócios previstas neste Contrato Social ou na legislação

aplicável serão tomadas em Reuniões de Sócios, convocadas por qualquer sócio mediante
notificação prévia e escrita de 3 (três) dias úteis, especificando-se a ordem do dia,

encaminhada por qualquer meio de comunicação que emita confirmação de recebímento.

Parágrafo Primeiro: As reuniões de sócios serão mantidas sempre que necessário, não sendo

obrigatória sua realização em períodos determinados.

Parágrafo Segundo: Dispensar-se-ão as formalidades de convocação previstas no caput desta

cláusula sempre que todos os sócios comparecerem ou se declarem, por escrito, cientes do

local, data, hora e ordem do dia da respectiva reunião de sócios.

Parágrafo Terceiro: As reuniões de sócios poderão ser validamente realizadas mediante a

presença dos sócios representantes da maioria do capital social da Sociedade, observados,
para as deliberações, quando aplicáveis, os quóruns mínimos específicos estabelecidos no

presente ou na legislação aplicável.

Parágrafo Quarto: Dependerão de deliberação dos sócios representantes da maioria do capital
socialos atos que importem em:

(a) participação em sociedades de qualquer natureza, bem como a cessão, venda e oneração
dessa participação; e

(b) celebração ou alteração de contratos, acordos, entendimentos ou transações
sociedade e os sócios, ou pessoat físícas ou jurídicas, que, direta ou indiretamente,
participar de seu capital social.

Parágrafo Quinto: A prática dos atos abaixo listados, pelos administradores ou procuradores,
agíndo em nome da Sociedade, dependerá da prévia autorização por escrito da sócia da ln
Press Participações S.A. :

(¡) a venda, locação ou outra fo s ou substancialmente todos os
ativos ou negócios da Sociedade;

(ii) a adoção de qualquer I

Sociedade;
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26e ALTERAçÃO Do CoNTRATo SocIAL DE IN PREss ASsEssoRIA DE IMPRÉNSA E CoMUNIcAçÃo ESTRATÉerCn Lro¡.

{¡ii) (a) a aquisição ou alienação pela Sociedade de quaisquer valores mobiliários, ações,
quotas, ativos ou negócios de outra pessoa ou entidade, ou (b) qualquer investimento de
fundos corporativos em, ou empréstimo de fundos corporat¡vos para, outra pessoa ou
entídade;

(iv) (a) a emissão de qualquer tipo de dívida para ou pela Sociedade (exceto se nos termos
do orçamento anual da Sociedade aprovado pelos sóc¡os da Sociedade e então em vigor
"oi'çamento Aprovado"), ou (b) a emissão ou alienação de açôes, quotas, participação
societária ou valores mobíliários da Sociedade ou opções, garantias ou obrigações conversíveis
ou permutáveis por tais ações, quotas, participações societárias ou valores mobiliários,
incluindo, sem limítação, a funcionários, Diretores, conselheiros ou consultores;
{v) a concessão de quaisquer garantias pela Sociedade em favor de terceiros ou de
subsidiárias;

(vi) a celebração de qualquer acordo no que diz respeito ao licenciamento do nome
empresarial ou de qualquer marca ou direito de propriedade intelectual de propriedade da
Sociedade;

(vii) a criação de quaisquer ônus ou gravames sobre os ativos da Sociedade, exceto por
ônus que (x) surjam no curso normal dos negócios ou que sejam impostos pela legislação
aplicável, e {y) que não afetem materialmente a propriedade, o uso, ou o valor de qualquer
ativo da Sociedade;

(viii) qualquer mudança de prátíca contábil, exceto se exigido pelos princípios contábeis
geralmente aceitos e aplicados no Brasil;

(ix) a operação da Sociedade de forma Ínconsistente ou em desconformidade com
Orçamento Aprovado então vigente;
(x) a partic¡pação em qualquer transação fora do curso normal dos negócios;
{xi) a aprovação ou alteração de qualquer plano de bonificação, plano de outorga de
partic¡pação societária, plano de ¡ncentivo ou outro plano de outorga de benefícios (que não
esteja previsto no fora do Orçamento Aprovado);
(xíi) a criação de qualquer subsidiária pela Sociedade;
(xiii) qualquer modificação ou alteração a qualquer remuneração paga pela Sociedade (que
não esteja previsto no orçamento Aprovado) para (a) qualquer sócio pessoa física ou (b)
qualquer pai, mäe, irmão, irmã, filho ou cônjuge de qualquer sócio, exceto no que se refere à
modificação ou alteração decorrente
(xiv) a autorização para a prática

Orçamento Aprovado da Sociedade;
(xv) a incorporaçäo ou fusão da
jurídica na Sociedade;

inflação e/ou dissídio coletivo

incompatível com qualquer ,"{ 
,

jurídica ou dessa pessoa
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26e ALTERAÇÃo Do CONTRATo SocIAL DE IN PREss AssEssORIA DE IMPRENSA e CoruuNrcAçÃo EsrR¿rÉerc¿ Lro¡.

(xví) (a) a liquidação, dissolução, encerramento, cisão ou reorganização societária da

Sociedade ou (b) a submissão da Sociedade a qualquer procedimento de recuperação judicial,

falência, insolvência ou procedimento semelhante;

(xvii) a criaçäo de qualquer classe ou espécie de quotas ou ações diferentes daquelas

autorizadas pela Sociedade, ou a alteração dos direitos, preferências e privilégios de quaisquer

ações ou quotas existentes da Sociedade;

(xviii) qualquer alteração ao Contrato Social ou ao Estatuto Social (ou documentos de

governança equivalentes) da Sociedade, que (x) possa resultar em qualquer alteração e/ou
redução aos direitos da sócia ln Press Participaçöes S.A. previstos nos Acordos de Acionistas,

ou (y) possa afetar os direitos da sócia ln Press Participações S.A. ao recebimento de

dividendos da Sociedade, conforme previstos nos Acordos de Acionistas;

(xix) a eliminação ou ato que, de outra forma, afete adversamente os direitos de

preferência concedidos por lei ou por este Contrato Socíal {ou documento de governança

equivalente), conforme aplicável, aos sócios ou acíonistas em relação à futura emissão de

quotas, ações ou outras formas de participação societária ou títulos com direitos de voto da

Sociedade ou quaisquer opções ou valores mobiliários conversíveis em quotas ou ações ou em
participação societária ou títulos com direitos de voto da Sociedade;

(xx) a transformação da Sociedade de sociedade limitada em sociedade anônima; e

(xxi) a delegação a qualquer administrador, Diretor ou Conselheíro da Sociedade do poder
para a prática de qualquer uma das ações referidas nos itens anteriores, antes de obtida a

autorização requerida pelo presente parágrafo quinto.

xr - DrsPostçoEs GERA|S

Cláusula tr2Ê: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato
social, deverão ser supridas ou resolvidas com base nos artigos 1.052 até 1.087, todos do
Código Civil e, suplementarmente, pelas disposições

artigos 1.088 e 1.089 e Lei ns 6.404 /76 de I5.L2.76.

aplicáveis às Sociedades Anônimas,

Parágrafo Primeiro: A sociedade não manterá livros societários

Parágrafo Segundo: Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Ëstado de São paulo, para

dirimir quaisquer questões oriundas
por mais privilegiado que seja.

a exclusão de qualquer outro,

A ad m inistradora CRISTINAa devidos fins e efeitos legais, que
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26ê ALTERAçÃo DO CoNTRATo SocIAL DE IN PRESS ASSEssoRIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO ESTRATÉGICA LTDA.

não está impedícìa de exercer a função de administradora da Sociedade, em

decorrência de qualquer dos motivos ou razões estabelecidas no parágrafo primeiro

do artigo l-.011 do Código Civil.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de alteração contratual

da referida Sociedade, após lido e achado conforme, na presença de duas testemunhas, para

todos os fins de direito.

São Paulo, 1-4 de janeiro de 2020

l
\-'v"

!N PRESS PARTICIPAçÕES S.A.'r 
p. Cristina Moretti
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26! ALTERAçÃO DO
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Co¡¡rnato SoctAL DE lN PREss AssEssonla or ln¿pRtrusa E CoMUNIcAçÃo EsrR¡rÉe lc¿ Lron

COSTA

Teste

1. 2
*\r

Nome:

CPF:

RG:

t
.,N

de

lurftlico

(páq¡no final de assinaturas da 26e A!rcração Contratual ds ln Press Assessoria de lmorensa e

Com u n icacão Estratéq i co Ltd a. )

n8s¿as rþhs,

Marcela de Olivein Campos
RG: ¡l&650.926-6 / SSP - 5P

CPF: 365.579.378-20
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ATIVA
CADASTRAL

(EFR)

þP

¿Ù9 SUEDISTTITO .
C¡YII ÐO rAR0fþi

w
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOME EMPRESARIAL

IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA,

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOMÊ DE FANTASIA) PORTE

DEMAIS

CODIGO E DESCRIçAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

70.204-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

cODIGo E DEScRIçÃo DAS ATIVIDADES EcoNOMIcAS SEcUNDÁRÁS
85,99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
63.9'1-7-00 - Agências de notícias
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade
90.02-7-01 - Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores

CODIGO E DESCRIÇAO DANATUREZAJURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R HENRIQUE SCHAUMANN 270
NUMERO

270
COMPLEMENTO

ANDAR 6 PARTE A ANDAR 4 PARTE A

CEP

05.413-909
BAIRRO/DISTRITO

PINHEIROS
MUNICIPIO

SAO PAULO

ENDEREçO ELETRONICO

ARIADNE.GASPARTNt@GRUPOtNpRESS.COM.BR
TELEFONE

(11) 3323-1617

DATA DA SITUAçAO CADASTRAL

03t11t2005

SITUAçAO ESPECIAL DATA DA ESPECIAL

NUMERO DE tNSCRtçAO
01 .097.636/0001 -66
MATRIZ

GoMPROVANTE DE |NSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

26102t1996

UF

SP

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1,863, de27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 2610512020 às 14:59:26 (data e hora de Brasília). Página: l/1
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Prefeitura do Município de Säo Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Anecadação e Cobrança

FDG - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 01.097.636/0001-66

C.C.M:2.444.992-O

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 IPTU

LJltima Atualização Cadastral

: lN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E

COM UNICACAO ESTRATEG. LTDA

: Comum

: Produtiva

: Avenida PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 01726 1Oe and, conj 1O1 e 102,
14e and conj L4L,I42 e !44

: ITAIM BIBI

: (X543-O0O

: (11) 3323-1617

',26lO2ltes6

',26/O3/7ss6

r Nâo consta

:Comercial

,299.022.0262-2

'L6/o7/2o2O

9002-7ß1

8599-6/04

7319-0tO4

70204too

639'1-7/00

Cód¡go

CNAE

Atividades de artistas plásticos, jornal¡stas independentes e
escritores

Tre¡namento em desenvolvimento profissional e gerencial

Consultor¡a em publ¡cidade

Atividades de consultoria em gest¿io empresarial, exceto
consultoria técnica especifi ca

Agèncias de notícias

Descrição

Secundário

Secundário

Secundário

Principal

Secundário

Tipo

25r11t2016

25t11t2016

25t11t2016

2il11nO16

25t11t2016

Data lnício

1.-r1e 2

A+



Ë

Prefeitura do llunicipio de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Anecadæão e Córança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Confibu¡nÞs l,lobiliários-CC[4

CN PJ: 0 1 .097.636/Ð001 -66

C.C.M:2.444.992-o

Expedida em25nsr2o2o via lntemet com base na Portaria SF no 018120O4, de 25 de março de

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Dedaração Gadastral,
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de
cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar
emissão.

Codþo para verificação de aúenticidade: MitliSHLk
Data de validade: 2f0U120m

a condi@o
dados

data de

tunctosQtd,¡

5

A¡íquota do lmposto

5

Tributo

ISS

tss

trE

Data de lnfcio

25t11t2016

2il11nO16

zil'nno16

6351

34401

Código(s) de ûibuto(¡)

Código

2534

2de2
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA
cooRDENADoRTA DE ADMrNrcrnnçÃo rRreurÁnm

DTREToRTA EXEcurrvA DE AourNrsrnnçÃo rruaurÁRrR

Cert¡dão de Pessoa Jurídica não inscrita no Cadastro de Contribuintes

CNPJ 01.097.636/0001-66

Não existe Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo associado ao CNPJ 01.097.636/0001-
66 até a data e hora de emissão desta certidão.

A aceítação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sít¡o
httpS:.{&¡yw. cadesp;fa ze¡9!6p-g ov. b r.

Data e hora de emissão: 25lO5l2O2O 14:33:54

Código de controle da certidão: 4e035843-4787-4083-a547-8e3f09ad245e

Obs.: esta certidão não é vál¡da para produtores rurais

I

hþs:/iwww.cadesp.fazenda.sp.gov.br(S(epwp3mxnb0hiatfl205bfrr5w)/Pages/Cadâstro/Certidoes/CertidaoNaolnscrito.aspx?A 1t1 1g



C/|.IXA
CAIXA. =CONOM]CA FEDERAL

CertifTcado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 01.097.636/00o1-66

Razão SOCiAIII'I PRESS ASSESS DE IMPRENSA E COMUNIC ESTRATEGICA LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1726 CJS 101 102 L42 t44 /- VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade: OB/ 03 / 2020 a AS / 07 / 2020

Ce¡tificação N úmero ; 20200 3 080 1 5 6 23 3 56967 95

Informação obtida em 06/O4/2020 13:04:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,ca¡xa.gov.br
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PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

cERTTDÃo NEcATTvA DE oÉgrros rRABALnrsrAs

Nome: IN PRESS ASSESSOR]A DE IMPRENSA E COMUNICACAO ESTRATEGTCA
LTDA.

(MATRIZ E FILIA]S)
CNPJ: 01. 091 .636/0001-66
Certidão no: 6901588/2020
Expedição: 19/03/2020, às 10:55:08
Validade: L4/09/2020 180 (cento e oitenta) dias, contadcs da data
de sua expedíção.

Certifica-se que IN PRESS ÀSSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO
ESTRATEGICALTDA

(MATRIZ E FILIÀIS), j-nscrj-to (a) no CNPJ
sob o rio 01.097.636/0001-66, NÃO CoNSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no arL. 642-A da Consolidação das Lej-s do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 207L, e
na Resolução Administrativa no 1410/201.1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilídade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados at.é 2 (dois ) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Cert.idão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www.tst. jus.br) .

Certidão emj-tida gratuitamente.

rNroR!{AçÃo ruPoRT.Ar{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ídentificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perant.e a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
est.abelecidas em sentença condenat.ória transitada =m 

julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no
recolhimentos previdenciários, a honorário
emolumentos ou a recolhimentos determinados em le
de execução de acordos firmados perante o Mini
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. lil"

oncernente aos

Dúvidas e suqesiões: cncìtGtst . jus. i:r

do





MINISTÉRþ DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERilDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: lN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA.
CNPJ: 01.097.636/0001 -66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçäo para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda näo vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisäo judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgäos e fundos públicos da administração 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 'a' a 'd' do parágrafo único do art. '11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012O14.
Emitida às 10:12:57 do dia 2411212019 <hora e data de Brasília>.
Válida ate2110612020.
Código de controle da certidäo: 9AFB.72CB.2OAA.7B'12
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Gertidäo Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base:01.097.636

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

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do lnteressado(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.

i
JARDIM

d
r:l

r^L

üi
_i
C.;

LJ

<l

tu

uSP
- Oficlðl

Dou

óo

ado

r(,
ttÅlt

¿j!lia/f Ì.ì
r"¡r,r,:l¡./.r¡rjjl

ffi
Certidäo no 25672227

Data e hora da emissão 05lOSl202O 11:06:42

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidäo 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 verificaçäo de sua autenticidade no s
http://www.dividaativa. pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / lE: 01.097.636/0001-66

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

Certidão no 20030194137-68

Data e hora da emissäo 241031202012:27:13

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade no sítio
www. pfe.fazenda.sp. gov.br
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PREFEITURA DE
sÃoPAUr.o

FAZEN DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Gonjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0327718 - 2020

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos

01.097.636/

IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO ESTRATEG. LTDA

17t04t2020

1411012020

lmposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização lnstalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/201 1 )

lmposto Sobre Transmissäo de Bens lmóveis - lTBl

Unidades Tributárias:

CCM 2.444.992-0- lnicio atv :26102fi996 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 01726 - CEP: 04543-000 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscriçöes em Dívida Ativa
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR. Gertifico mais que os autos de infraçäo no 011.361.539-6,011,361.540-0,011.361.541-8 e 011.36'1.542-0
inscritos na dívida ativa não constituem óbice para a expediçäo da CPD-EN, conforme informaçöes de
PGM/FISC/AJ (SEl n' 6017.2020/0020135-7).

A aceitação desta certidäo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
http:/iwww.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazendal
Qualquer rasura invalidará este documento.

l

Certidáo expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n" 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 e Portaria SF n'268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 14:52:34 horas do dia 171O41202O (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9EBCB204

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sec¡etaria Municipal da Fazenda ://www. prefeitu ra,sp. g ov, br/sf 24





SECRETARIA MUN¡CIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

CER1.| No
426965t2020

FL.1t1PREFETTURA DE
SA('PAUIJO

FAZENDA

Número do Contribuinte

Nome do Contribuinte:

01.097.636/

IN PRESS ASSESSOR]A DE IMPRENSA E COMUNICACAO ESTRATEG.
LTDA

Não consta imóvel cadastrado em nome de: lN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO
ESTRATEG. LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 01 .097.636/

Cerüdão emlüda vla lntemet com base na Portar¡a SF no (N de 0S de Janelro & 2012,
P¡azo-de validade de 06{seis) meses a part¡r da data dê sua l¡beraçâó com base na PortaÌia sF no 04 de 05 de ¡aneiro de 2012.
Certldão emlüda às 12:31:51 ho¡as do dia 27105/2020 (hora e data dê Brasfl¡a).

Códlgo dê autentlcldade: C229738

A ace.itação desra certldão estíá condlclonada à veril¡cação de sua aütentlcldade na lnternet, no endereço:
htþ :/www.prefeltura.sp. gov. br/cidade/secretarialfazenda.

Qualquer rasura ¡nvalldará este documento.
2Ç



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

CAUFESP

Dados Cadastrais

CNPJ: ALO97.636/ 0001-66
Razão Socialr IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAçAO ESTRATEGICA LTDA
Nome Fantasia:
Tipo Pessoa: Pessoa Juridica
NåtuTeza JuTídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMTTADA
Capital Social: 3.003.000,00
Data Capital Social: 23/Ae/2017
Inscrição Municipah 2.444.992-0
lipo de Registro: Registro Cadastral Simplificado (RCS)
Orgão Fiscalizador: Não
Negociações Eletrônicas: Sim
Atividades: Prestação de Serviços
Ente Federativo/Entidade Conveniada:1-GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Dados Cadastrais

Situação Fornecedor: Ativo

Endereços

Endereço
Tipo
Bairro
CEP
Municipio
UF
Email Comercial
Telefonel
Telefone2
Fax

_S¡te

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1726
SEDE
VILA NOVA CONCEIçÃO
04543000
São Paulo
SP
juridico@grupoinpress,com.br
(11) 33231573 Ramal:0
(11) 32231617 Ramal:0
(0) Ramal:0
www.inpresspni.com.br

.1
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Junta Comercial/CaÉório

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO l3szL362zzs3 lo9/ozl19e6

RVICOS CULTU EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS

RVICOS DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E PROJETOS

RVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICOco
RVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO OPERACIONAL

c¡vtr

I.IANÁ

nestas
0 on9mal,

edraida
- Of¡ciôt

PAI{O -sp

Linha de Fornecimento

203
2L9
222
233
\29 ERVICOS DE

839
FOTOGRAFIAS E REVELACOES DE FILMES

.)b
https ://www. bec.sp. gov.

DE PUBLICIDADES, PROPAGANDAS E COMUNICACOES

lelolmpressao.aspx 1t2
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13lO5l2O2O https://wwwbec.sp.gov.br/CAUFESP/(S(finx2liel3mvqwqxwwpvajmy))/Fomecedor/FornecedorCadastroCompletolmpressao.aspx

Responsáveis

CPF N{o¡ne elefone E-¡rrail Res onsabiliclade Procedimento

76553L59734 CAUFESP/ELETRÔNICO

05537148722 CAUFESP/ELETRÔNICO

t3497052760 CAUFESP/ELETRONICO

26971089715 CAUFESP/ELETRÔNICO

0560732A724 CAUFESP/ELETRONICO

159t4740860 CAUFESP/ELETRôNICO

26037044864 FESP/ELETRONICO

L7324338879

Enquadramento

Enquadramento da Empresa: Outros

Documentação

Docunrento
CeÊidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União

Certidão de Tributos Munici

Ceftificado de Regularidade do FGTS - CRF

Ceftidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

Validade do RCS: t2/12/2020

VINICIUS TRALDI DOS
SANTOS

vinicius.traldi@gmail.com

alidade A rova

20
INFO
PELO

7/06/2020 13lt2/20L9

CAUFESP/ELETRôNICO

DISPONIBILIZADA AUTO MATICAM ENTE
EMISSOR

20.
clvrl oo

L]AT{A

511
9457516

(í
., '.''l

lss rr
lsszsrszoCRISTINA MORETÏI lSócio/Participação na

lAdministração
juridico@inpresspni.com.br

ls
l3
l3

HUGO DE
VASCONCELOS
GODiNHO

511
32337s2
752

juridico@inpresspni.com, br
l'u''"

lss rr
l¡¡zsrszE

LUCAS MORETTI
GODINHO

juridico@inpresspni.com.br
Ito.io

MARIA ]OSÉ MORETTI ls
l¡

511
323t573

juridico@inpresspni.com.Ur. 
lsO.io

lo 
rr ssz:rorzNTNA DE VASCONCELOS

GODINHO GOLDBERG
juridico@inpresspni.com.br

Ito.'o

t:
PATRICIA PAZ
MAROUES DOS SANTOS

511
323L573

juridico@inpresspni.com.U. 
lSOcio

PArRrcrA REGI NA mnnrr'rs 
I llSlurro patricia@oficinadapalavra.corn 

lSO.'o

(r

/2O2O 14/0L/2020

2020t4/t
/2O2O

Ficha cadastral em:1
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pressao.aspx 2t2
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QUALIFICAÇÃO
ECOT\IOMICO-
FINIAI{CEIRA
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05/05/2020 9601242

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTTDÃO ESTADUAL DE DtSTR|BUtçÖES CIVEtS

CERTIDAO No:988212

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

FOLHA: l/l

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNGh, CONCORDATAS, RECUPERAçÕES JUDtCtAtS E EXTRAJUDIC|A|S, anteriores a
0410512020, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de' ****************

lN PRESS ASSESSORIA DE ¡MPRENSA E COMUNTCAçÃO ESTRATÉG|CA LTDA., CNPJ
01.097.636/0001-66, conforme indicaçåo constante do pedido de certidão

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

A data de informatizaçâo de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI no 2212019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1a lnstância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição priblica ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCnL com o CpF/CNpJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos näo qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (ElRELl, S/C, S/S, EPP, ME, MEl, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de maio de 2020.

RE6tç1 R0 clvtt Do J4ROIIl
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tN PKÉSS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO e>, hATEGICA LTDA.
cNPJ No 01.097.636/0001-66

BALANçO PATRTMONTAL EM 3t/l2/2019 E X11',1212018

l

PASSTVO

2019 2014

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores 3.881.961,90
17.127,60

't.334.049,99

3.019.811,53

1.161.764,98

2.630.755,56

185.766,30

'1.126.408,73

2.450.'t28,85

ô00.9'11,89

1 0.815,65

2.657.570,26

687.255,78

Outrâs Contas a Pagar

Emprestiftþs/Financ.a pagãr

Salarios/demis encargos trabalhistas

lmpostos, Taxas e Contrib.a Pagar

Adiantãrunto a Clientes

Faturarento Antec¡pado

Lucros a D¡stribui¡

4.069.140,55

ÍOTAL DO CIRCULANTE 10.3¿19.613,02

PAssfvo NÃo cIRcULANTE

Emprestims/F¡nanc.a pagar

Contas a Pagar

Emprestimo de Mutuo

3.288.183,84 614.404,78

3.793.'l Ân 5R 2.O73.182.99

7,î81-t44.42 2.6E7.587,77

TorAL Do pAssrvo NÃo CTRCULANTE _-________1.08844A?_ 2.687.s87,77

PATRIMôNro LfaurDo

Capitral Social Realizado

Adlant. p/futuro aurenlo dê capital

Lucros Acumulados

3.003.000,00

5.973.234,89

3.003.000,00

1.750.000,00
1.1 88.386,64

TorAL Do PAfRtMôNto LloutDo 8.976.234,89 5.94t.386.64

TOTAL DO PASSIVO E PL 29.541.¿t35,86 '18.97E.567,43

þ
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2018

20.218.067,64
24.051.988,¡14

1.006.786,25

Do ATIVo NÃo GIRGULANTE 5.Æ5.447,42

2019

3.833.920,80

72

353.346,64

244.650,20

2.073.082,24

Amortizações

1.01 r.304,29

ATIVO 29.541.435,86

319.

2.160.370,69

DO GIRGULANTE

81

NÃo GIRCULANTE

em lmóvel Alugado

e Amrtizações

TIVO CIRCULANTE
Caixa ê åquivalêntes de caixa

Caixa

Bancos Conla Mov¡rento

Aplicaçõês Finânceiras

Total do Disponível

Crédito6

7.640,29

1.630.787 ,14

'11.866,41

483.536,79

3.338.5'17,60

Clientes

Cl¡entes - IFRS

Outras Cohtas a Receber
Ad¡antarEntos

Impostos e Contribuições a Recuperar

Despesas Antecipadâs

Totäl de Créd¡tos

9.352.990,84
2.657.570,26

392,19

402.113,57

ô78.613,34

12.631.32't,37

4.069.140,55

170,00

2.557.336,28

502.949,90

457j49,54

'1.233.294,74

607.91 8,53

235.690,20

9.000.00

1.510.616,00

't.102.490,11

237.250,60

5.250.708,9'l

r.510.044,00

1.10s.626,31

237.250,60

5.385.682,92
(6.1 ô9.521,59)

1.758.0,14,9ô
(746.740,671

lnvestimento
Parlicipações Societárias

Obrãs de Arts

lmob¡l¡zãdo

Móveis, Ulensílios e lnstalações

Máquinas e Equipamentos

124.607,65

114.404,76

Reallavel a longo p¡azo

Empreslim - MutuÕ

Despess de Exerclcio Seguinte
Contas a Receber

c{fr û0iÁ
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tN PRESS ASSESSORTA DE TMPRENSA E COMUNTCAçÃO ESTRATEGTCA LTDA
cNPJ No 01.097.636/0001 -66

DEMoNSTRAçÃo oo RESULTADo
EM 31 t1212019 E 31 11212018

(=) RECEITA LIQUIDA

þ) Custos s/ Serviços Prestados

(=) LUCRO BRUTO

(-) Despesas

Despesas com Pessoal
Despesas Administrativas
Resultado com Equivalencia Patrimonial
Despesas Tributárias
Total de Despesas

(=) RESULTADO (ANTES RECIDESP.FINANCEIRAS)

(+/-) Res u ltado F i n a nceì ro

Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Variação Cambial
Resultado com venda de imobilizado
Total de Despesas/Receifas Fi nanceiras

(=) LUCRO lA^rrES IRPJ/CSLL)

þ) Contribuição Socialsobre o Lucro Líquido
(-) Provisäo para o lmposto de Renda

LUCRO LíQUIDO DO EXERCíCrc

2019

59.293.634,96

(21 .r e0.953,08)

38.102.681,88

(21.968.662,38)
(8.346.e13,23)

182.343,56
(e76.8e6,45)

(31.110.128,50)

6.992.553,38

(467.872,OA)
3.580.667,77
(100.948,56)

(33,25)
3.011.813,96

10.004.367,34

(767.432,26)
(2.066.756,29)

7.170.178,79

2018

51.292.456,66

(1e.268.e38,37)

32.023.518,29

(19.498.572,22)
(9.403.244,27)

128.309,59
(862.769,34)

(29.636.276,24)

2.387.242,05

(28r.579,65)
948.073,78

(1 13.599,15)

552.894,98

2.940.137,03

(760.594,45)
(284.974,O0)

1.894.568,58

518 leh (¡l) 3081-9ls¡t

Vitoilo
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, CRISI¡NA MORETTI
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In Press
PORTER

NOVELLI þ

rN pREss AssEssoRrA DE TMpRENSA E coMUNrcAçÃo esrnerÉcrcA LTDA.

CNPJ: 0l.097.636/0001 -66
CNPJ: 01.097.636/0002{7
CNPJ: 01.097.636/0003-28

o'l I0'l 120'19 A 31 11212019

nestas noøs,

200
CIVIT DO

E i,liitl ?t?0

Alexandre de

lek (l¡) lú8r-9383

te

- Ofic¡al
-sP

ertra¡de

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTË

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE 13.501.106,54
24.069.238,44

29.558.217,94

20.582.450,88

20.582.450,88

20.582.450,88
26.229.609,13

29.558.217,94

1,7828

1,4361

1,2714LG

SG ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

0,6963
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1.4.
DECLARAÇOES
E OUTRAS
coMPRovAÇÕEs
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ANEXO V

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 6.1.4.1DO EDTTAL

DECLARAÇAO

ARIADNE GÄSPARINI PEDROSO, brasileira, contadora, portadora da Cédula de
Identidade RG no 13.801.501/SSP/SP, inscrita no CPF/ÌvIF sob o n" 056.515.098-79,
residente e domiciliada na cidade de São Paulo - SP, DECLARO, sob as penas da Lei,
que o licitante IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇAO
ESTRATEGICA LTDA., interessado em participar da Concorrência no 0312020,
Processo SG N" 1.074.85612019

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7." da Constituição
Federal, na forma do Decreto Estadual n".42.91111998;

b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração,
inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual no 10.21811999; e

c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo
único do artigo II7 daConstituição Estadual.

qçY'€ G
IN SSORIA DE E ESTRATÉGICA LTDA.

ARIADNE GASPARINI PEDROSO
RG no 1 3.801.50 I/SSP/SP

CPF n'056.515.098-79

OFICTAL DE REGISTRO CIvIt DAS PESSOAS SUBDISÍRITO - ¡ARDIM AMERICA
of¡c¡al: L¡anâ

518-1oe 3041-9348

São Paulo, 19 de maio de2020
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