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PROPOSTA DE PREÇCIS

ANEXO V.l

MODELO DE PROPOSTA DE PREçOS

coNcoRRÊNcrA Ne ß/2a2a

PROCESSO SG Ns 1.O74.856/2tL9

À Comissão Julgadora da Licitação,

o licitante lN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO ESTRATÉGtCA LTDA,

CNPJ:0L.097.636/0001-66, Endereço: Av. Henrique Schaumann,2TO 7s andar - Pinheiros - São

Paulo - SP, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado
minucíosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local
e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto
licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de RS 8.771.745,83 (Oíto vtilhões e

SetecentoseSetentaeUmMileSetecentoseQuarentaeCincoReaiseOitentaeTrêsCentavos),
já computado o BDl, nos termos da planilha e do cronograma tisico-tinanceiro anexos e que
constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Validade da proposta: 60 dias

5ão Paulo, 29 de Maio de 2020

e
adne Gasparini
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sERVtçO NOTARTAL - RJ
Cloudio Antonio Motlos de Souzo

Tobeliõo 'a",' á1.1,1

Tônio Coslro Góes
Substituto

Av. Nllo Peçonhq, 26 - A - LoJo, Sobrelojs, 2. e 3o ondore¡ - Cenlro - R¡o de
ïel./Fox: (21)2511-3023 / 2524-5332 / 221s-1O21 / 2215-2858 /

Ruo B(¡rold Rlbelro,330. CopocoÞonq - Rlo de Jonelro - RJ - Cêp

TRASLADO

LIVRO:7550 FLS¡ 181 ATO NOTARIAL: 125

PROCURACÃO bastante que faz IN PRESS ASSBSSORIA DE IMpRENSA E
COMUMCAçÃO ESTRaTÉ,GICA LTDÄ., na fonna abaixo;

SAIBAM quantos esta virem quq, no ano de dois mil e dezoito, aos treze dias do mês de

novembro (13.11.2018), nesta cidade do Rio de Janeiro, Est¿do do Rio de Janeiro, neste l0o

Oficio'de Notas, situado na Rua Barata Ribeiro, no 330, loja" perante mim, JOSÉ MARCELO
CAIVIPOS SOARES, Tabelião Substituto, compa¡eceu como OUTORGANTE: IN PRESS

ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMIINICAçÃO EsTRATÉGICA LTDA., sociedade

emprestuia limitadq inscrita no CNPJ/I4F sob o no 01.097.636/0001-66, NIRE no

35.213.622.253, com sede estabelecida na cidade de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino

Kubitschek, no 1.726,10o andar, cor{untos, 101 e 102 e l4o andar, cor{untos l4l,l4} e 144, Vila
Nova Conceição, CEP: 04.543-000; com filiaÍs localizadas na Rua Mena Barrero, no 37,

Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.271-100, inscrita no CNPJ/ÌvIF sob o no 01.097:63610002-

47 e NIRE 33.900.677.233: e na SHS, quadra 06, cor{unto A, Bloco E, sala 923, Ëdifïcio Brasil

21, Brasfli4 Distrito Federal, CEP:70.322-915, inscrita no CNPJ¡lvfF sob o no 01.607.636/0003-

28 e NIRE 53.900.203.670; neste ato representada, na forma da sua 23 alteração conrratual

datada de 16-07.2018, registrada na IUCESP sob o no 508.8 47/18-7, em 24.10.2018. por sua

CRISTINA MORETTI, nascida em 07.05.1963, filha de Mario Moretti e Maria

casada, jornalista, portadora da carteira de identidade no 04.821.311-0,

em 15.04.2009, inscrita no CPFAvIF sob o no 765.5 j1.597-34,

: kiki.moretti@gryupoinpress:com.br, residente e domiciliada nesta

Visconde de Albuquerque, no 333, apto.204, Leblon - CEP: 22.450-001. A
identificadas oomo as próprias por mim, em face da dooumentação

que dou fe, estão cientes de que desta procuração farei envia¡ nota

cartório distribuidor nofprazo e forma da tei. Então pela OUTORGAI\{TE, através

representante, me foi dito que por este Público Instrumento de Procuração, nomeia e

seus bastantes procuradores: 1 ) HUGO DE VASCONCELOS GODINIIO, nascido em 26.08. 1 98 1,

filho de Ivandel Machado Godinho Junior e Teresa Cristina Ribeiro de Vasconcelos, brasileiro,

casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade no 011.696.581-5, expedida

pelo IFP/RI, inscrito no do CPF/lvfF sob o no 055.371 .487-22, com endereço eletrônico:

hugo.godinho@grupoinpress.com.br, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Maria
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expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ÌvIF no 125.292.528-07, com endereço elehônico:

paulo.trancho@grupoinpress.com.br, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Rua Matias Rexo, no 300, apto. 223 - CEP: 05.089-040; e/ou 3) ARIAD¡IE
GASPARINI PEDROSO, nascida em 06.05.1965, fitha de Ari Celso Gasparini e Maria José

Fenaz Gasparini, brasileira, casada, contador4 portadora da carteira de identidade no 13.801.501,

expedidapela SSP/SP, inscrita no CPFA,IF sob o no 056.515.A98-79, com endereço eletrônico:

ariadne.gasparini@grupoinpress.com.br, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Avenida Pompéia" no 1034, apto. 105, bloco B - CEP: 05.022-000; aos quais

confere poderes expressos e espeoífi.cos par4- em coniunto ou isoladamente.

indcpendentemente da ordem de nomeacäo: a) participar de concorrências ptiblicas e privadas

na apresentação de documentos de habilitação e propostq podendo impugnar, recotrer, renturciar

ao pftIzo de interposição de recursos, firma¡ compromissos, assinar documentos e praticar os

demais atos necessários durante qualquer sessão ou rer¡nião relacionada, oferecendo preços,

condições comerciais especiais e/ou vantagens prira os potenciais clientes; b) representaro

negociar e assinar contratos comerciais e contratos de prestação de serviços com clientes e

fornecedores, bem como rescindi-los ou modificá-los, estipulando valores, prazos forma de

pagamento, juros, multas e demais cláusulas e condições, sempre em relação ao objetivo social da

Outorgante, c) representar a OUTORGAI.üTE perante instituições financeiras; d) receber,

e aceitar quaisquer importâncias devidas à outorgante, assinando os

e dando quitações, bem como cobrando amigavelmente e/ou

inclusive por meio de protesto de título; e) assinar toda a correspondência

a clientes, fornecedores, colaboradores, firncion¿írios e empregados;

as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais,

Mista" Administrativas, Judicifuias, lnstitutos de Previdência, Receiø

órgãos fiscais, na Junta comercialo caixa Econômica Federal, em seus

Departamentos, Secretarias, Delegacias, Diretorias, Agências e Postos Fiscais, bem

como Embaixadas, Consulados, Junta Comercial, Consórcios, Seguradoras, Empresa Brasileira

de Correios e Telégrafoso Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebrás e suas coligadas e onde

mais preciso for e com esta se apresentar, tudo requerendo, promovendo, declarando, formulando

e assinando o que se fizer necessário, em defesa dos direitos e interesses de14 Outorgante, no
W
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Cloudio Anlonio Mollos de Souzo
Tobeliõo

Tônio Cosho Góes
Substituto

Av. Nllo Peçonho, 26 . A - Lojo, Sobrelojo, 20 e 3c ondores - Cenho - R¡o de
lel./Íox: (2t) 2544-3023 / 2521.5332 / 22rá.t02t / Z21S-2ASa 2215-2859
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tf,

d I?TA Borolo Rlbelro, 33O - Copocobono - Rlo de Joneko - RJ - Cep - Tel.: (21)

mandato, PODENDO inclusive SIJBSTABELECER. Estão excluídos

do presente instrumento os poderes necessários para assumír obrigações em nome da

OUTORGANTE esftanhas ao seu objetivo social. Fícam ratíficad,os os atos praticados pelos

OWORGADOS anteriormente à vígência do presente instrumento. A presente procuração terá
valÍdade e eficácia oelo prazo de VINTE E OUATRO 124ì MESES, a contar desta data.

Todos os dados e informações contídos no presente instrumento foram passados diretamente

pela representante dn Outorgante, pelos quais assume totøl e integral responsabilidade, pela
verøcidade dos mesmos, ficando ela ciente de que caso haja algum erro na descríção dos dados

ou inþrmações fornecidas, será necessário à lavratura de nova procuração, não sendo possível

retíficação/alteração do presente ato:. A representante da OUTORGANTE declara, sob as penas

da Lei, que a Alteração Contratual mencionada e apresentada é o últímo ato constitutivo da

OWORGANTE, respondendo civil e crlminalmente pela veracidade da declaração. Foraat

apresentadas e ficam arquivadas todas as xerox da documentação da Outorgante e de sua

representante devidamente autenticada, conforme exigência da Corregedoria Geral da Justiç4

Provimento 1512007. As custas devidas pela lawatura desta escritura na importância de F{SZ44,7S

calcula-se conforme Tabela 07, item l, mais R$4,89 (atos gratuitos e PMCMV), mais R$36,00

(guias de oomunioaçäo - tabela 01, item 5), mais RSl0,35 (arquivamento - tabela 01, item 04), às

quais serão acrescidas do adicional de R$55,82 (FETJ-Le| 3217199), do adicional de R$13,95

(FUNDPERI), do adicional de R$l3,95 CFLINPEzu), e do adicional de R$l1,16

GLTNARPEN/RJ), que setão recolhidos no prazo e forma da lei, mais R$30,65 (6o Disuibuidor),

mais R$14,69 (ISSQN - Lei no 7.128, de 1411212015, art. 5o). Assim o disse(ram), do que dou fé,

lhe(s) li, aceitou(ararn) e assina(m), dispensando as testemunhas. Eu, JOSÉ MARCELO
CAMPOS SOARES, Tabelião Substifirto, matrícula na CGJ-RI no 94-8018, lavrei, li e enceno a

presente, colhendo a(s) assinatura(s). (ASSINADO): IN PRESS ASSESSORIA DE

IMPRENSA E coMUNIcAÇÃo ESTRATEGICA LTDA. outorgante; CRISTINA
MORETTI - Adminis*adora. Eu, Substituto(a), subscrgvo e assino. Nada mais se continha na

PROCURAçj.O aqui bem fielmente transorita aos treze dias do mês de novembro do ano de

o

tl?fus,

cr
o
f-
s
r<

t.

:

()f rcr()
tll. \\)t \s - .i_

20

ô ¡.rrJ: I

€qe

Em

), a digitei,

da

e assino, em público e raso.



In
í-l

\
=ì)-

'T
I

, ,.



In Press l*ä?EIEF*
Av. Henrique Schaumann, 27O 7" andat - Pinheiros -

55-1 1 -3323-1 520 I 3073_0233
coNcoRRÊNctA N' o3l2020

PROCESSO SG Ne 1.074.856/2019

Contratação de empresa prestadora de seruiços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluçöes de comun¡cação d¡gital

ValorPorextenso:OitoMilhÕeseSetecentoseSetentaeUmlvileSetecentoseQuarentaeCincoRea¡seO¡tentaeTrêsCentavos

Licitante: ln Press Assessoria de lmprensa e Comunicação Estratégica Ltda.
Av. Av. Henr¡que Schaumann, 27O 7" andat - Pinhe¡ros - São Paulo - SP
CEP.: 05413-010 - São Paulo - SP

CNPJ: 01.097.636/000'1 -66
lE: lsento
lnsc.Municipal: 2.444.992-0

Validade da proposta: 60 dias

Paulo, 29 de Ma¡o de 2020

Ar¡adne Gasparin¡

i

(

N9 P.oduto/Seruiço Un¡dade de

medida
Quantidade Valor unitário em RS

Valo¡ total pa.a 15 meses em RS

(Quantìdade x Va¡or Unitár¡o)

1, Monitoramento e Análise de Dados

7.1 Monitoramento online

Baixa complexidade u nidade 15 RS 33.781,71
b Média complexidade unidade 15 Rs 50.923.90
c Alta complexidade unidade 15 RS 73.081,35 Rs 1.096.220.25

r.2 Anál¡se de Dados diária 450 R5 1.336,54 Rs 601.443.10
2. Produção de conteúdo

2.7 Produção d9 conteúdo para sites, porta¡s, aplicativos móveis e redes sociais

a Baixa comolexidade u n idade 15 Rs 20.024.27
b Média complexidade unidade 15 Rs 36.244,4B

Alta complexidade unidade 15 Rs s9.606,6e RS 894.100,35

2.2

Elaboração de texto de língua estrange¡ra
(lnslês/Espanhol) unidade 45 Rs 847.37 Rs 38.131,65

2.3 Apresentação de projetos, ações e programas de governo

a Baixa complexidade unidade 15 Rs 2.914.75 Rs 43.727.25
b Média complexidade unidade 10 Rs s.004,90 Rs 50.049.0C

Alta complexidade u nid ade 10 Rs 7.s86,49 Rs 7s.864,9C
3. Gestão de redes sociãis e D¡gital: SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão

a Baixa comp¡ex¡dade unidade 15 Rs 17.253.33
b Média complexidade un idâde 15 Rs 29.612,80

Alta complexidade unidade 15 RS 42.a2a,o4 RS 642.420,6a
4.

4.7

Produção e manutenção de sites

ou de tela

BaÌxa complexidade unidade 30 Rs 1.178,61 Rs 35.358.30
b Média complexidade un¡dade 30 Rs 1.904,62 Rs 57.138,60

Alta complexidade unidade 30 Rs 3.273,14 Rs 98.194,20
4.2 D¡agnóstico e matriz estratégica

a Ba¡xa comolexidade unidade 76 Rs 3,281.03 Rs 52.496.48
b Média complexidade un¡dade 30 Rs 6.362,86 Rs 190.885.80

Alta complexidade unidade 24 Rs 9.092,0s Rs 218.209,20
4.3 Diagnóstico de Tl u n idade 24 Rs 8.558.75 Rs 205.410,00
4.4 Anál¡se de conteúdo unÌdade 30 Rs 3.700.61 RS 111.018,30
4.5 Arquitetura de Site, Portal ou Aplicativos Móvel

a BaÌxa complexidade unidade 24 Rs 4.246,07 Rs 101,90s,68
b Média complexidade u n idade 24 Rs 7.232,35 Rs 173.576,4C
c Alta complexidade unidade 24 Rs 10.313.93 Rs 247.s34,32

4.6 Projeto Editorial un¡dade 24 Rs 6.467.79 Rs 155.226.96
4.7 Escopo Funcional de Site, Portal ou Aplicativo Móvel

a Baixa complexidade u n idade 24 Rs 2.264,38 RS 54.34s,12
b Média complexidade unidade 24 Rs 3.79s,99 Rs 91.103,76
c Alta complex¡dade unidade 24 Rs 5.898.08 Rs 141.ss3,92

4.8 Escopo Técnico de Tl horas 20.000 Rs 67.70 Rs 1.353.999.65
4.9 SEO - Search Ene¡ne Optimization unidade 15 R5 4.282,20 Rs 64.233.00
4.10 Análise de Tráfeeo de Rede e Usabilidade un idade 75 Rs 6:410,e7 Rs 96.164,ss
4.r7 Manutenção horas 20.000 Rs 84,68 Rs 1.693.600,00

tota do contrato Dara 15 Meses R5 8.771.745,83

Procuradora

c6



ANEXO IV.2

DECLARAÇ,{o nn ELABuRAç,4o tNnnrnNnnvrn DE pRoposrA E
,araeç.4o coNFoRME Ao MARCu LEGAL ANTICùRRuTç,4o

ARIADNE GASPARINI PEDROSO, brasileira, contadora, portadora da Cédula de
Identidade RG no 13.801.501/SSP/SP, inscrita no CPFÀ4F sob o n" 056.515.098-79,
residente e domiciliada na cidade de São Paulo - SP, representante legal do licitante IN
PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉ,CIC¡.
LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o no 01 .097.63610001-66,
interessado em participar da Concorrência n" 0312020, Processo SG N" L074.85612019,
DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal
Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente 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 intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com
qualquer outro 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 não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes
da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou
indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão
desta declaração e que detém plenos poderes e informações para fìrmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma
a coibir fraudes, comrpção e apráttica de quaisquer outros atos lesivos à Administração
Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal n' L2.8461 2013 e ao
Decreto Estadual no 60.10612014, tais como:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar
apráúica dos atos ilícitos previstos em Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos benefîciários dos atos praticados;

InPress I *ä?ElEf)
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InPress I *to9ËI=rF,
IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o carâter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realizaçáo 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 pafücipar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações
ou proffogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos
instrumentos contrafu ais ;
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a 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
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

São Paulo, 19 de maio de 2020

IN PRESS DE E COMUNTCAçÃO ESTRA TÉGICA LTDA
ARIADNE GASPARINI PEDROSO

RG no 13.801.501/SSP/SP
CPF no 056.515.098-79

OF¡CIAT DE REGISTRO CTV¡L DAS SUBDISTRITO - JANO¡N II..IÉUCI
Rua

Ofìcia¡:
514 - 30a1-93A8
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INSTRUMENTO P,ART|CULAR SE ALTEKAçÃO DE CONTRATO SOCTAL

lru PRËss As$EsstRtA DE IMPR€NSA Ë COMUNTCAçÃO ËSTRATÉG|CA rTDA.

(264 Alteração)

cN PJ/Mn 0r., 097.636/0001-66

NtRE 3s.213.622.253

Pelo presente instrumento particular, os sócios abaixo qualificados:

(a) lN PR€SS FARTICIPAçÕES 5.4., sociedade anônima fechada, constituida e existente de

acordo com äs leis da República tederativa do Brasil, inscrita no CNPJ/M Ë sob rìo

1t.4L8.2I4/0001"'07, com seus âtos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do

tstado de 5äo Paulo * JUCESP ssb NIRË n" 35.300.464.796, com sedÊ no Município de Säo

Paulo, Estado de 5ão Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, ne 1.726, 10s andar,

conjunto 103-PARTE, Vila Nova Conceiçäo, CËP CI4.543-000, neste ato representãdã nos termos

do seu estatutû socÍal por sua diretora CRISTINA MORITTI, brasileira, casada sob o regime de

separação de bens, jornalista, portadora da cédula de identidade RG ne 04,821".31-1-0/lFp/RJ,

inscrita no CPË/ME sob o ne 765"531.597-34, residente e domiciliada no Município do Rio de

Janeírû, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Visconde de Albuquerque, no 333, apto, 204,

Leblon, CEP ?2,450-001;

(b) CRISTINA MORETTI, brasileíra, casada sob o regime de separaçäo de bens, jornalista,

portadora da cédula de identidade R.G. ns û4.821.311-0/IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o ne

765.531.597-34, residente e domiciliada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Avenida Visconde de Albuquerque, no 333, apto. 204, Leblon, CËP 22.450-001;

(c) l'lUGü DE VASCöNCüLOS GûÞINHû, ltrasileiro, casado sCIb o regime de separaçäo de bens,

administrador, portador da cédula de identidade R.G. ne 011.696.581-5/lFpiRJ, inscrito no

f sob o ne 055.371.487-22, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro,

o do Rio de Janeiro, na Rua Maria Quitérið, no 90, apto" 501, lpanema, CEP 22,410-040;

CAS MOREITI GtDINHO, brasileiro, jornalista, solteiro, nascido em 01/02/1989,

r da cédula de identidade RG nç 20.267.324-0 lFp/RJ, inscrito no CPFIME sob ne

77-60, residente e dsmiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estadû do Rio de

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

neste ato representado por Cristina Moretti, acima qualificada, nos termos da

ãtåda de 1-9 de abril de 201"6;

JOSÉ MORf;TTI, brasileira, divorciada, aposentada, portadora da cédula de

ade R.G. ns 04923885-0/lFP/Ri, inscrita no CPF/ME sob n' 269,77t.897-15, residente e

omiciliada Município do Rio de Janeiro, Ëstado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha
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26¡ ALTcBAçÀo Do CÕNIRATo Soctnl nE lru Pnsss AssnssoRr¡ DE IMpRENsA E CoMUNTçAÇÃo ËsrRATÉctcA LIDA.

Guilhermina, no L3L, apto. 20L, Leblon, CEP 2?.44L-1.20;

{f} NINA DE VASCOIïCELCIS GOÐlNHe GOLDBERG, brasileira, casðda sob o reg¡me de

sêpårãçãô de bens, profissional de marl<eting, portadCIra da cédula de identidade R.G, ne

t1.697,647-6/lFP/RJ, inscrita nt CPF/MË srb o ne û56.073,287-24, residente e domicilíada no

Município do Rip de Janeiro, Esfado do Rio de Janeiro, na Avenida Epitácio Pessoa, ß" 2.244,

apto. 802, CEF 22,4t1--072;

(g) PATRICIåI REGINA MARINS, brasileira, jornalista, casada sob o regíme de comunhão parcial

de bens, portadorã da cêdula de identidade R.G. ns 23.L34.150-7/55p/5P, inscrita no CPF/ME

stb ne 260.370.448-64, residente e domiciliada no Municípío de Brasília, Distrito Federal, na

SHIS QL 28, conjunto 01., casa L2, Lago Sul, CËP 71,665-2L5; e

{h) v¡NlclUs TRALDI 0Õ5 SANTos, brasileiro, jornalista, casado sob o regime de con¡unhão

parcial de bens, portador da cédula cJe identidacle ßG ns 20,135.849-9 SSP/SP, inscrito no

CPF/MË sob ns 173,243,388-79, residente e domiciliado na Rua Chico Pontes ne 589, apto. 101"

Vila Guilherme, no Município de 5äo Paulo, Estado de São Paulo, CÊP:02067-001,, neste ato

representado por Cristina Moretti, acima qualifieada, nos termos da procuração datada de 14

de janeiro de 2019.

{j} ALEXANDRE CCI.STA, brasileiro, jornalista, convivente em regime de união estável, portadrr

da cédula de identidade RG ne 1"9,285"344-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob ns 1"29.621.038-

39, residente e domiciliado na Rua Artur de Azevedo ns 1583 apto, 3L, no Município de 5âo

Paulo, Estado de 5ão Paulo, CEP: 05404-0L4.

os sócios da lN PRESS ASSËSSORIA DE tMPRÊNSA E COMUNTCAçÃO ESTRATËG|CA LTCIA.,

sociedade empresaríal limitada constituída e existente de acordo com ãs leis da RepúbIica

Ëede¡,ativa do Brasil, inscrita no CNFJ/ME sob o ns 01.097.636/0001-66, com sede no

o de 5ão Paulo, Estado de 5ãa Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na

.7?.6, t?s andar, conjuntos L0L e L0? e 14ä ðndâr, conjuntos L4t, t42 e !44, Vila Nova

Con o, ÇEP 04543-000, com seus atrs constitutívos e última alteração do Contrato Social

arquivados perante a Junta Comercial do Estado de 5ão Paufo - JUCESP sob o

3.62?.253 ("!gçlgdgdg"), têm entre si, justo e contratado, por unanimìdade e sem

rar o Contrato Soc[al da Sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições:

äto, resolvem ainda, alterar o endereço da sede da Sociedade passando da

Juscelino Kubitschek, ne 1.7?:6, LOs andar, conjuntos l"û1. e 102 e 143 andar,

3"42 e t44, Vila Nova Conceição, CËP 04543-000, Município de 5ão Paulo, Ëstado de

Rua Henrique Schaumann, ne 27û, 6s Andar - Parte A e 4e Andar * Parte A, tEP

I

It ia

?117

Muni io de São Paulo, Estado de 5ão Paulo
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26¡ ALTERÁçÃo Do CbNTRATo Socr¿t ÐF lN PREss ÂssrssofitA ÞÊ IMpRFNSA E CoMUNTcAçÃo EsrRArÉcrcn LTnA,

2, Em decorrånciä då älteräçãCI âc¡mä, os sócios decidem pÕr unânimidade alterar a Cláusula l"c

do Contrato Social da Sociedade, que passaré a viger com a seguinte nova redäção:

"Clóusula Ls; A empress constitui-se em ums sociedãde empresáris limitadø, sab û

denominaçãa de tN PñË55 A5Så'5SOß,A DÊ |.MPRÊN'A E CAMUNTCAçÃO TSTKATÉa|CA LTDA.,

com sede no Ruã Henrique Schøumann, ne 270, 6s Andqr - Parte A e 4s Andqr * Farte A, CËP

t5413-909, Municipia de Sãa Faula, Estsdo de Sðo Pãulo"

3" As demais cláusulas e condiçöes permanecem inalteradas e o Contrato Social, depois de

consolidado com as alterações indicadas acima, passa a vigorar com a seguinte nova redaçäo;

CûNTRATO SOCIAL

lN pnËss AssEsSoRrA ÞË ilvlpRErTSA Ë coMuNlcAçÃo ËsTftATÉGtcA r.TÞA,

cN PJlM E t1..097.636/0001-66

NlRr 35.213,622.253

t- ÐENOMil\tAçÃO, PRAZO DE ÐURAçÃO, SEDE, FORO, FtLlAtS

Cláusula Xs A empresâ constitui.se em uma soc¡edäde empresár¡ä limitada, sob a

denominação de lN pRËss AssEsSoRtA DE IMPnENSA Ë COMUNTCAçÃO ESTRATÉGKA LTDA.,

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

054L3-909, Município de 5ão Paulo, Fstado de São Paulo,

Parágrafa Primeiro: A Sociedade mantém as seguintes filiais:
r tilial Rio de Janeiro: Rua Mena Barreto, no 37, Botafogo, Município do Rio de Janeiro,

Fstado do Río de Janeiro, CEP 22,27t-100; e

Filial Brasflia; 5HS, Quadra 05, Conjunto A, Bloco E, sala 923, Edifício Brasil 21, Brasília,

Federal, CEP 70.322-915.

ndo; Â sociedade poderá, a critério e por deliberação dos sócios quotístas,

e extinguir filiais, agências, escritórios em qualquer ponto do Território Nacional

n ,\4
3112

?c¡ O prazo de duraçäo da SocÍedade é indeterminado.
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26r ALTERAçÃo Þo CoftTRATo Soct¡L or lN PREss AssËssonrA oc lrr¡pRr¡¡sn r Con¡ul¡rcnçÃo EsTRATÉGlcA LTDA.

II . OBJETÛ SOCIAL

Cláusufa 3sr A Sociedade tem por objeto social:

ai A prestação de serviços de comunicaçäo corporativa, tais como: {i} assessoria de

ìmprensa; (ii) comunicação interna; (iii) produçäo de conteúdo para mídías impressa,

eletrônica e digital; {iv} treinamentos de porta-vozes par.a relacionamento com imprensa e

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

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

b) A prestação de serviçns parã gerenciamento de crises, a saber: (i) planejamento pré-

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

treinamento de porta-vozes;

c) A prestação de serviços de produção de relatórios analfticos, tais como: (i) audítoria de

imagem; {ii) desempenho na mídia; {iiii relatérios setoriais; e (iv) servíços de pesquisa de

comunicaçäo e imagem;

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

de peças publicitárias e publieditoriais em veículos de comunicação;

e) Consultoria de estruturaçäo de departamentos de comunicação;

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

g) A pãrticipação em outräs sociedades como sócia cotista ou acionista.

ilt - cAptTAt stctAl

Cláusula 4!:0 capítal social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado neste ato em

oeda corrente nacional é de R$3.003.000,0t (três milhões e très mil reais), dividido em,

3.003.0CI0 (três milhöes e três mil) quotas, com valor nominal unit¡ário de R$1,00 (um real)

im distribuídas entre os sócios:

a ln Press Partic ipaçöes S.4., cabem 3.002.99? (três milhões, duas mil, novecentas e

uas)quotas, de valor unitário de R$L,00 {um real)cada, perfazendo o montante de

{três milhões, dois mil, novecentos e noventa e dois reais);

na Moretti, cabe L {uma) quota, de valor unitário de RS1,00 (um real),

ontante de R$1,00 (um real);

o de Vasconcelos Godinho, cabe 1" (uma) quota, de valor unitário de R$1,00

perfazendo o montante de R$1,00 {um realh

sócio Lucas Moretti Godinho, cabe 1,{uma) quota, de valor unit;ário de R$ 1,00 {um real),

rfa

û/*/

,'-lf

'l'Jf\n.
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4ltz
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ontante de R$ 1",CI0 (um real
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?6s ALTEñAçÃo DotoNrnÂro Soctlt DE lN pRess Ass

(e) À sócia Maria José Moretti, cabe I {uma) quota, de valor unítário de Rg1,00 (um real},
perfa¿endo o montante de R$1,00 (um real);
(f) À sócia lrlina de vasconcelos Çodinho Goldberg, cabe 1 {uma) quota, de valor unitário de
R$1,00 {um real), perfazendo o montante de R$j",00 {um real);

{g} À sócia Patricia Marins, cabe 1" (uma) quota, de valor unítiír¡o de R$j",CIg ium real),
perfazendo o montante de R$L,00 ium real);

{h) Ao sécio Vinicius Traldí dos Santos, cabe L (uma) quota, de valor unítário de R$ -,00 (um real},
perfazendo o montante de Rg j.,00 {um real}; e

{i) Ao sócio Alexandre Costa, cabe L (uma} quota, de valor unitário de R$ 3.,00 (um real), perfazendo
0 montänte dÊ R$ 1,0CI (um reali.

rv - AÐMtNtsTnAçÃo trÁ s0ctEDADË

Cláusula 5ë: A admínistração da sociedade será exercida por um ou mais administradores,
sôcios ou nâo, que serão nomeados por prauo indeterminado,

Parágrafo Frímeirol Neste ato é nomeada como administradora da Sociedade a sócia CRISTINA
MORETTI, brasileira, jornalista, casada sob o regime da separação obrigatória de bens,
portadora da códula de identidade R.G. ne 04.821.311-0-|FP/RJ, inscrita nû CPF/ME sob ne
765'531'.597-34, residente e domiciliada 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
os poderes conferidos por feí, podendo, para tanto, prÕmover e praticar sozinha e
independente da anuência de outros sócios todos e quaisquer atos que envolvam
responsabilídades, direitos e obrigações pâra a Sociedade, inclusive compra, alienação ou

rssö{ìtA DE lMpRENst\ E COMUN|CAçÃO ËSTRATÉGtCA LTDA.

o de bens móveis e imóveis do ativo fixo, cbservadas as disposiçôes desta Cláusula

Segundo: Os administradores podem outorgar procurações em nome da Sociedade
s procurações deverão mencionar expressa e especifícamente os poderes por ela

/ com exceção daquelas para fins judíeiaís e/ou procedimento administrativos,
r prazo de vìgência limitado a 24 meses.

ro; Ficam expressamenle vedados, sendo nulos e não gerando efeitos em
ade, quaisquer atos de seus sócios, administradores, procuradores,

dos ou prepostos, que ã envolvam em qualquer obrigaçâo relativa a trânsaçöes
s ão seu objetivo social, tãir como a prêstaçäo de fíança, aval ou qualquer outra

,{I

arantía em favor de terceiros

43
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26È ALrËRAçÃo Do CdTvrRAro SocrÁL 0E f N PRrss AssgssoRra DE IMpRENsA E CoMuNtcAÇÃo EsrRArÉGlca LroA.

la tr t

Parágrafo Quarto: A rernuneraçSo dos administradores será fixada por deliberãção dos sócios

representantes da maioria do capital social e será levadâ à contå de despesas gerais da

sociedãde.

Farágrafo Quinto: Os administrådores poderão ser dest¡tuídos å qilalquer tempo, observados

os quóruns e formalidades estabelecidos na legislação aplicável.

v - EXERCÍüCI SOCtAt E ÞEMOÍ{sTRAçÕES FTNANCETRAS

(låusula 6â: 0 exercício social inìcia-se ern Le (primeiro) de janeiro e encerra-se em 31" (trinta e

um) de dezembro de cada âno, quando será levantado o respectivo Balanço e DemÕnstraçöes

Financeíras.

Farágrafo Primeiror Serão obrigatoriamente levantados balanços e demonstraçöes financeiras

íntermedi¿årias nos meses de julho e janeiro de cada ano, relativas aos resultados dos seis

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

obrigatcriamente distribuídos aos sócios 25% do lucro liquido e o restante terá a destinaçäo

determinada pelos sócios representantes da maioria do capital social.

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

apresentação de balanços e demonstrações financeiras referentes a períodos inferlores a LBO

(cento e oitenta) dias, para distr¡buiçäo de luros e dividendos referentes äos respêctivos

perí

Terceiro: CIs lucros serão distribuídos aos sóciss sempre proporcionalmente, exceto

a maioria do capital social delíberar pela distríbuição de lucros desproporcionais às

societérias de cada sócio na Sociedade.

vl- cËssÄa ou TRANSFERÊNCIA DAs quoTAs

As quotas da sociedade não poderão ser cedidas ou transferidas sem o prévio e

consentimento dos rutros sécios, que terão preferência parã a aquisição, em

e de condiçöes. Na hipótese de um sócio pretender ceder e transferir suas quotãs,

rá comunicar sua intenção, com a antecedência mínìma de 90 {noventa) dias, indicando o

medop aquisição, o preço e as condiç.ões da cessão,

) ¡ l.
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26s ALTERÂçÃt po'to¡¡rR¡ro SoclnL or lN pREss Ass

Parågrafo Único: 5e nenhum dos sócios exercer o direito de preferência que ora lhes é

assegurado, o sócio poderá ceder as suas quotas, observada a proposta original.

VII - FALECIMENTO,INTËRü¡çÃ9, FÂLÊNCIA,INSOLVÊNCIA E EXCLUSÃO Nr 5ÚüO

Clåusula 83: A ssciedade não se dissolverá por morte, interdição, insolvência, falðncia,
concordata ou exclusão de quralquer dos sócias, continuando com os sócios remanescentes, a

não ser que CIs sócios representantes da maioria do capital deliberem por sua liquidação, Os

sócios eventualmente nas condições retro mencionadas, ou os herdeiros do sócio falecído,
receberão seus haveres, observadas as seguintes regras:

(a) a apuraçäo dos haveres do sócio falecido, interdito, insolvente, falido, concordatário ou
exclr¡fdo 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 patrimônio llquído
corrigido monetariamente, nä data do balanço especial, pelo número de quotasem circulação;

{c) os haveres do sócio apurados conforme s acima disposto serão pagos ä seus herdeiros uu
sucessores, em até 10 (dez) parcelas mensais íguais e sucessivas, sem juros ou correção
mtnetária. vencendo'se a primeira delas 90 (noventa) dias após a data do Balanço Especial.

vilt - EXCLUSÄ0 DË sóCtÕ

Çlausula 9ã¡ os sÓcios representäntes da maioria do capital poderão deliberar pela exclusão de
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EssoRtA ÐE lMpR[NsA E CoMUNtcAçAo ESTRATÉGtcA LTÐA,

ócio que coloque em risco a continuidade da empresã, em virtude de atos de inegável
ravidade, por justa causa, em reunião especialmente convocada, cientificando-se o sócio

nos termos da Cláusula Décima Primeira para preparação de sua defesa, observado o
na Cláusula Oitava.

rx - L|QU|DAçAO DA SOCTEÞADE

A sociedade será dissolvida e liquidada nas hipóteses e de acordo com as
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belecidas na legíslaçäo
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x - DËLtFERAçÕES gCICtAtS

Cláusula ll.E; Todas as deliberaçöes de sóciss previstas neste Contrato Social ou na legislação

aplicável serão tomadas em Reuniões de Sócios, convocadas por quälquer sócio mediante
notificação prévía e escrita de 3 (três) dias úteis, especifícando-se a ordem do día,

encarninhada por qualquer meio de comunícação que emita confirmação de recebimento.

Farágrafa Primeiro: As reuniões de sócios serão mantídas sempre que necessário, não sendo

obrigatória sua realização em períodos determinados.

Par$grafo Segundo: Dispensar-se-ão as formalidades de convocação previstas no caput desta

cláusula sempre que todos os sócios comparecerem ou se declarem, por escríto, cientes clo

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

Parágrafa Terceiro: As reuniões de sécios poderão ser validamente realizadas mediante a

presença dos sÓcios representantes da maior¡a do capital social da Sociedade, observados,

pãra as deliber"açôes, quando aplicáveis, os quóruns mínimos específicos estabelecidos no

presente ou na legislação aplicável.

Parágrafo Quärtoi Dependeräo de deliberaçäo dos sócios representantes da maioria do capital

social os atôs que importem em:

{a) participação em sociedades de qualquer natureza, bem como a cessão, venda e oneração

dessa participaçäo; e

lebração ou alteração de contratos, accrdos, entendirnentos ou transações entre a

s0 de e os sécios, Õu pessôas¡ físicas ou jurídicas, que, direta ou indiretamente, vierem a

de seu capital social.

into: A priåtica dos atos abaixo listados, pelos administradores ou procuradores,

me da Sociedade, dependerá da prévia autorizaçäo por escrito da sécia da ln

ções S.A,:

a, locação ou outra forma de alienação de todos ou substâncialmente todos os

cios da Sociedade;

çâo de qualquer linha de negócios não relacionados ao objeto social da
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26s ATTERAçÃo Do CoNTRAT0 SoclAl nr lN pRsss

(íii) (ai a aquisição ou alienação p€lã soc¡edade de quäisquer valores mobiliários, ãções,
quotas, ãtivos ou negÓcios de outra pessoa ou ent¡däde, ou (b) qualquer investimento de
fundos corpträtivos em, ou empréstimo de fundos corporãtivos para, outra pessoa ou
entidâde;

{iv) (a} a emissão de qualquer t¡pCI de dívida para ou pela Sociedade (exceto se nos termos
do orçamento anual da Socieda:de aprovado pelos sécios da Sociedade e entäo em vigor
"orçamento Aprovado"), ou (b) â emissão ou alienâçâo de ações, quotas, pärticipðção
sÕcietária ou valores mobiliários da Sociedade Õu opções, garäntias ou obrigações conversíveis
ou permutáveis por tais ações, quotas, participações societiárias ou valores mobilíár¡os,
ìncluindo, sem limitação, a funcionários, Diretoresj conselheiros ou consultores;
(v) a concÊssäo de quaisquer garantias pela Sociedade em favor de terceiros CIu cle

subsidi;årías;

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

{vii) a criåçãû de quaisquer ônus ou grãvames sûbre os ativos da Sociedade, exceto por
ônus que {x) surjam no curso normal dos negócios ou que sejam impostos pela legislação
apliciível, e {y) que não afetem matêrialmente a propriedade, o uso, ou o valor de quaÍcuer
ativo da Sociedade;

{viii) qualquer mudança de prática contábil, exceto se exigido pelos princípios contábeis
geralmente aceitos e âplicados no Brasil;

{Ìx) a operação da Sociedade de forma inconsistente öu em desconformidade cam o
0rçamento,Aprovado então vigente;
(xl a participaçäo em quafquer transação fora do curso normal dos negócios;

a aprovação ou alteração de qualquer plano de bonificação, plano de outorga de
pação societária, plano de incentivo ôu outro plano de outorga de benefícios (que não

revísto no fora do Orçamento Aprovado);

críação de qualquer subsidiária pela Sociedade;

alquer modificação ou alteração a qualquer remuneraçäo pðgä pela sociedade (que
previsto no orçamento Aprovado) para (a) qualquer sócio pessoa física ou {b)
, mãe, irmão, Írmã, filho ou cônjuge de qualquer sócìo, exceto no que se refere à

ou alteração decorrente da correção monetária, inflação e/ou dissldio coletivo;
utorização para ä prática de qualquer ação que seja incompatível com qualquer

to Aprovado da Sociedade;

a inccrporação ou fusäo da Sociedade em outra pessóa jurídica ou dessa pessoa

AssrssoR¡a DE IMpREN5A E CoMuNtcAçÃo ËsTRATÉctcA LTÐA.
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(xvi) (a) a fiquidação, dissolução, encerramento, cisão ou reorgânização societária da

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

falêncía, insolvência ou procedimento semelhante;
(xvíi) a criação de qualquer classe CIu espécie de quotas ou açöes diferentes daquelas

autCIrizãdas pela Sociedade, ou â alterãção dos direitos, preferências e priv¡légios de guaisquer

åçöes ou quCItas existentes da Sociedade;

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

governança equivalentes) da Sociedade, que {x) possa resultãr em qualquer alteraçäo e/ou

redução aos direitos da sócia ln Press Participaçöes 5.4, previstos nos Äcordos de Acionistas,

Õu {y} possä äfetar os direitCIs da sócia ln Press Participações 5.4. ao recebimento de

dividendos da SociedadÊ, cônforme previstos nos A,cordos de Acionistas;

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

preferência concedidos por leí ou por este Contrato Social {ou documento de governançã

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

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

$ocíedade ou quaisquer opçöes ou valores rnobiliários conversíveis em quotas ou ãções ou em

participaçäo societária CIu títulCIs 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 Conselheiro da Sociedade do poder

para â prática de qualquer uma das ações referidas nos itens anteriores, antes de obtida a

autorização requerida pelo presente parágrafo quinto,

xr - DrspCIsrçÕEs GERATS

Cláuqula 12å; As omissöes ou dúvidas que possam ser suscitadas soþre o presehte contrato

everão ser supridas ou resolvidäs com base nos artigos L.052 até i.û87, todos do

I e, suplementarmente, pelas disposiçðes aplicáveis ås Sociedades Anônimas, nos

B e 1,089 e Lei ne 6.404/76 de 15.1.2.76

msiro: A sociedade não rnanterá livros societários,

Fica eleito o forc da Comarca da Capital do [stado de São Paulo, para

aisquer questöes oriundas do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro,

privilegiado que seja.

A administradora CRIST¡NA MORETTI declara, para os devidos fins e efeitos legais, que
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nãÕ está impedida de exercer a função de administradora da Sociedade, em

decorrôncia de qualquer dos motivos ou razões estabelecidas no parágrafo primeiro

do artigo 1".011do Código Civit.

Ë, por estarem justos e contratados, assinårn t presente instrumento de alteração contratual

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

todos os fins de direito.

$ão Paulo, L4 de janeiro de 202CI

pARTtCtp AçöEs S.A.

p. Cristina Moretti

MARIAJTSÉ

GOÞINHCI

,{
L,LA

CRISTINA MORETTI

PATRICIA MARINS

NúINA DE VASCON GO o
ËÐLDBERG

I -A*'\.- L"t-,et

r-ái lr,Tlrr '..\-t-{*t 1l} t{t^ l¡
US TRALDI TCIs SANTOS

p" Cristina Moretti

CAS MORETTIGCIDINHÛ

p. Cristina MÐretti
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{OSTA

Te

a
¿-

Nçm

de

Nome:

CPF:

RG:

Marccla de 0liveln Çampos
RGr ¡l&650.926"6 / sSP - 5p

CFf: 3ð5.579,378-20
iurldlco

{PJlp¡np fíAal de qssinaturss do 26s Alteração Cantrãtual ds ln Press *;sesspri,,s de lm?rensa e

Cam u n icacão Ës-tlr:tÉ q i ca. Ltda' )

152.86'l/20-0 
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