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27e ALTERAçÃo Do CoNTR^TO SOCIAL DE IN PREss AssEssoRIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÄO ESTRATÉGICA LTDA.

TNSTRUMENTO PARTTCULAR DE ATTERAçÃO DE CONTRATO SOCTAL

IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO ESTRATÉGICA LTDA.

(27a AlteraçãoI

cN PJIM E 01.097.636/0001-66

NtRE 3s.213.622.253

Pelo presente instrumento particular, os sócios abaixo qualifícados;

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

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

11,.418.2L4/0001-07, 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 São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann, ne 270,7e Andar - Parte A, CEP 05413-909,

Município de São Paulo, Estado de 5ão Paulo, 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 ne 04.82L.31l--O/lFP/RJ, inscrita no

CPF/ME sob o ne 765.53L.597-34, residente e domiciliada no Município do Rio de Janeiro, Estado

do Rio de Janeiro, na Avenida Visconde de Albuquergue/ n" 333, apto. 204, Leblon, CEP 22.450-

001;

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

portadora da cédula de identidade R.G. ne 04.821.37t-l/ltP/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, n" 333, apto. 204, Leblon, CEP

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

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

CPF/ME sob o ne 055,371.487-22, residente e domiciliado no Município do Rio de J

do Rio de Janeiro, na Rua Maria Quitéria, n" 90, apto. 50L, lpanema, CEP 22.
(d) LUCAS MORETTI GODINHO, brasileiro, jornalista, solteiro, nascido ern 01/0

da cédula de identidade RG ne 20.267.324-0 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob ne

residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Jane

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

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

L9 de abril de 2016;

(e) MARIA JOSÉ MORETII, brasileira, divorciada, aposentada, portadora da

a

ídentidade

R.G. ne 04923885-0lltP/RJ, inscrita no CPF/ME sob no 269.710.897-15, residente e domiciliada

no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina, no 1-31,

apto. 201, Leblon, cEP 22.447-120;

\

ração d
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279 ALTERAçÃo Do CoNTRATo SocI¡I or IN PREss ASSESSoRIA DE IMPRENSA r COvIuruICeçÃO ESTRATÉGICA LTDA.

(f) NINA DE VASCONCELOS GODINHO GOIDBERG, brasileira, casada sob o regime de separação

de bens, profissional de marketing, portadora da cédula de identidade R.G. ne 11.697.641,-

6llFPlRJ, inscrita no CPF/ME sob o ne 056.073.287-24, residente e domiciliada no Município do

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Epitácio Pessoa, n" 2.244, apto.802, CEP

22.41L-072;

(g) VINICIUS TRALDI DOS SANTOS, brasileiro, jornalista, casado sob o regime de comunhão

parcial de bens, portador da cédula de identidade RG ne 20,135.849-9 SSP/SP, inscrito no

CPF/ME 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 Paúlo, CEP: 02067-001, neste ato

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

de janeiro de 2019.

(h) ALEXANDRE COSTA, brasileiro, jornalista, convivente em regime de união estável, portador

da cédula de identidade RG ns 19.285.344-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob ne 129.621.038-39,

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

Estado de São Paulo, CEP: 05404-014, neste ato representado por Cristina Moretti, acima

qualificada, nos termos da procuração datada de 06 de fevereiro de 2020.

De outro lado como Sócia Retirante:

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

bens, portadora da cédula de identidade R.G. ne 23.134.150-7/SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob

ne 26O.370.448-64, residente e domiciliada no Município de Brasília, Distrito Federal,

28, conjunto 01, casa 72, Lago Sul, CEP 7L.665-215; e

Os sócios remanescentes e a sócia retirante da lN PRESS ASSESSORIA DE

cOMUN¡CAçÃo ESTRATÉGI Cn LTDA., sociedade em presa ria I lim itada co nstitu

acordo com as leis da República Federatíva do Brasil, inscrita no C

0t.O97.636/0001-66, com sede no Município de São Paulo, Estado de São

Schaumann, ne 270,6e Andar - Parte A e 4e Andar - Parte A, CEP 054

constitutivos e última alteração do Contrato Social devidamente nta

Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.213.622.253 { entre

si, justo e contratado, por unanimidade e sem reservas, alterar o Cont

mediante a seguinte cláusula e condição:

L. A sócia retirante Patrícia Regina Marins, neste ato, cede e transfere à sócia ln Press Participações

S.4., a título oneroso, 01 (uma)quota, de valor unitário de R$ 1,00 (um real); perfazendo o montante

de R$ 1,00 (um real), pelo que os demais sócios outorgam recíproca, irrevogável e irretratável

de,

t

os perante a

Social

),

, COm

existen rwt
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27E ATTERAçÃo Do CoNTRATO Socral oe lN PREss Asssssonr¡ DE IMpRENSA e Covrul¡¡cnç¡o EsrRArÉGrcA LTDA

quitação, inclusive com relação ao seu direito de preferência sobre a quota ora alienada e transferida

à sócia ln Press Participações S.A., concordando, de forma irrevogável e irretratável, como a cessão

e transferência de quota aqui realizada e efetivada.

2. Em razão das deliberações acima mencionadas, os sócios decidem por unanimidade alterar a

cláusula "lll - Contrato Social" do contrato social da Sociedade, que passará a vigorar com a seguinte

nova redação:

III - CAPITALSOCIAL

Cláusuld 4s: A capìtal social do Sociedade, totalmente subscrito e inteoralizado neste ato

em moeda corrente nocional é de R53.003.000.00 (três milhões e três mil reais). dividido

em 3.003.000 (três milhões e três mil) quotas. com volor nominol unitório de R57.00 (um

real) cada assim distribuidas entre os sócios:

fu) À sócia tn Press Participacões 5.A., cobem 3.002.993 (três milhões. duas mil. novecentos

e novento e trêsl quotas. de valor un¡tdr¡o de R5L.00 (um redll cadq perfazendo o

montante de R53,002.993.00 (três milhões. dois mil, novecentos e noventa e três reaiil:
h) À sócio Cristina Moretti, cabe 7 (umd quota. de valor unitdrio de R5L.00 fum rea\.

montonte

k) Ao sócio Huao de Vasconcelos Godinho. cabe 7 fuma) quota. de valor unitório de R57.00

(um real), perfozendo o montønte de R57.00 (um real):

perføzendo o montsnte de RS 7.00 (um real):

perfozendo o montonte de RS7,0A lum reøl):

de Vasconcelos Godinho G 1

de R57.00 (um reall. perfazendo o montante de R$7,00 (um reat):

reall. perfazendo o montante de RS 7.00 (um rea\: e

unitório

perfazendo o montante de RS 7,00 fum reail.

3. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas e o Contrato sde
consolidado com as alterações indicadas acima, passa a vigorar com a seguinte nova redaçäo

CONTRATO sOC¡AL

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

1

,/r
._j
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27r ALTERAçÃo Do CoNTRATo SocI¡r or IN PRE55 ASSESSoRIA DË IMPRENSA E CoMUNICAçÃO Esrn¡rÉoIcR Lro¡.

cNPJ/M E 01.097. 636/0001-66

NtRE 35.213.622.253

t- DENOMTNAçÃO, PRAZO DE DURAçÃO, SEDE, FORO, FtL¡AtS

Cláusula 1! A empresa constitui-se em uma sociedade empresária limitada, sob a denominação

de lN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO ESTRATÉG|CA LTDA., com sede na

Rua Henrique Schaumann, ne 27O,6e Andar - Parte A e 4e Andar - Parte A, CEP 05413-909,

Município de São Paulo, Estado de São Paulo,

Parágrafo Primeiro: A Sociedade mantém as seguintes filiais:
o 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 70.322-915.

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

¡nstalar e ext¡nguir filiais, agências, escritórios em qualquer ponto do Território Nacional ou no

Exterior.

Cláusula 2e: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

il - oBJETO SOCTAT

Cláusula 3e: A Sociedade tem por objeto social:

a) A prestação de serviços de comunícação corporativa, tais como

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

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

relacionamento dos clientes; (v) desenvolvimento de polÍticas de comun

de clipping impresso, eletrônico e digital;

b) A prestação de serviços para gerenciamento de crises, a saber:

crise; (ii) estratégias de gerenciamento de crise; (iii) monitoramento na

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;

pré-

amento

t.
trK

i) planejame

; e (vi)

ia; e (iv) t
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27I ATTERAçAo Do CoNTRATo SoCIAt DE IN PRESS ASSESSoRIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO ESTRATÉGICA LTDA.

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 4e; O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado neste ato em

moeda corrente nacional é de RS3.003.000,00 (três inilhões e três mil reais), dividido em

3.003.000 (três milhões e três mil) quotas, com valor nominal unitário de R$1,00 (um real) cada,

assim distribuídas entre os sócios:

(a) À sócia ln Press Participações S.4., cabem 3.002.993 (três milhões, duas mil, novecentas e

noventa e três) quotas, de valor unitário de RS1,00 (um real) cada, perfazendo o montante de

RS3.002.993,00 (três milhões, dois mil, novecentos e noventa e três reaís);

(b) À sócia Cristina Moretti, cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de RS1,00 (um real),

perfazendo o montante de R$1,00 (um real);

(c) Ao sócio Hugo de Vasconcelos Godinho, cabe 1 (uma) quota, de valor un¡tário de RS1,00 (um

real), perfazendo o montante de RS1,00 (um real);

(d) Ao sócio Lucas Moretti Godinho, cabe l(uma) quota, de valor unitário de RS L,00 (um real),

perfazendo o montante de RS 1,00 (um real

(e) À sócia Maria José Moretti, cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de R$1,

perfazendo o montante de RS1,00 (um real);

(f) À sócia Nina de Vasconcelos Godinho Goldberg, cabe 1 (uma) quota, de val

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

(h) Ao sócio Vinicius Traldi dos Santos, cabe 1 (uma) quota, de valor

perfazendo o montante de RS 1,00 (um real); e

(i)Ao sócio Alexandre Costa, cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de

o montante de R$ L,00 (um real).

Rs 1,00 (um

tv - ADMTNTSTRAçÃO DA SOC|EDADE

unitário de

Cláusula 5e¡ A administração da sociedade será exercida por um ou mais ad

ou não, que serão nomeados por prazo indeterminado.

soctos

I
Parágrafo Primeiro: Neste ato é nomeada como administradora da Sociedade a sócia CRISTINA

MORETTI, brasileira, jornalista, casada sob o regime da separação obrigatória de bens, portadora

'[ ,tr t-t
*À'\\

istra
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27a Alre n¡çÃo oo Cor,¡rRRro Soclnt oe lN PREss AssEssonr¡ DE lMpfiENsA e CouuutcnçÄo Esrn¡rÉctc¡ Lron.

da cédula de identidade R.G. ns 04.821.311-0-lFP/RJ, inscrita no 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 22450-007, que terá as atribuições e os poderes

conferidos por lei, podendo, para tanto, promover e praticar sozinha e independente da

anuência de outros sócios todos e quaisquer atos gue envolvam responsabilidades, direitos e

obrigações para a Sociedade, inclusive compra¡ alienação ou oneração de bens móveis e imóveis

do ativo fixo, observadas as disposições desta Cláusula.

Parágrafo Segundo: Os administradores podem outorgar procurações em nome da Sociedade.

Todavia, as procurações deverão mencionar expressa e.especificamente 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 Terceiror Ficam expressamente vedados, sendo nulos e não gerando efeitos em

relação à sociedade, quaisquer atos de seus sócios, administradores, procuradores, empregados

ou prepostos/ que a envolvam em qualquer obrigação relativa a transações estranhas ao seu

objetivo social, tais como a prestação de fiança, aval ou qualquer outra garantía em favor de

terceiros.

Parágrafo Quarto: A remuneração dos administradores será fixada por delibera

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

sociedade.

Parágrafo Quinto: Os administradores poderão ser destituídos a qualquer te

os quóruns e formalidades estabelecídos na legislação aplicável.

v - EXERCÍC|O SOCTAL E DEMONSTRAçÕEs FTNANCETRAS

Cláusula 6c: O exercício social inicia-se em 1s (primeiro) de janeiro e ence

um) de dezembro de cada ano, quando será levantado o respectivo Bala

Financeiras.

Parágrafo Primeiro: 5erão obrigatoriamente levantados balanços e demo

intermediárias nos meses de julho q janeiro de cada ano, relativas aos resu

tras

rs mesesItad

anteriores. Na hipótese de'apuraþão de lucros no referido período, seräo obrigatoriamente

distribuídos aos sócios 25% do lucro líquido e o restante terá a destinação determinada pelos

sócios representantes da maioria do capital social.t
-tÌ'.

ql f-ì

e Demonstra
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27ê ATTERAçÃo Do CoNTRATo Socrnl o¡ lru Pnrss AssrssonrA DE lrupnerusn r Covur'rrclçÃo EsrRArÉGlcA LTDA.

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

apresentação de balanços e demonstrações financeiras referentes a perÍodos inferiores a 180

(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 maioria do capital social deliberar pela distribuição de lucros desproporcionais às

participações societárias de cada sócio na Sociedade.

VI- CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Cláusula 7e: As quotas da sociedade não poderão ser cedidas ou transferidas sem o prévio e
expresso consentimento dos outros sócios, que terão preferência para a aquisição, em

igualdade de condições. Na hipótese de um sócio pretender ceder e transferir suas quotas,

deverá comunicar sua intenção, com a antecedência mínima de 90 (noventa) dias, indicando o

nome do pretendente à sua aquisição, o preço e as condiçôes da cessão.

Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios exercer o direito de preferência que ora lhes é

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

vil - FALEC|MENTO, |NTERD|çÃO, FALÊNC|A, TNSOLVÊNC|A E EXCLUSÃO Or

Cláusula 8c: A sociedade não se dissolverá por morte, interdição, inso

concordata ou exclusão de qualquer dos sócios, continuando com os sócios re

não ser que os sócios representantes da maioria do capital deliberem por su

sócios eventualmente nas condições retro mencionadas, ou os herdeiros

receberão seus haveres, observadas as seguintes regras:

(a) a apuração dos haveres do sócio falecido, interdito, insolvente, falido,

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 pa quido

ação;corrigido monetariamente, na data do balanço especial, pelo número de quotas

(c) os haveres do sócio apurados conforme o acima disposto serão pagos a seus herdeiros 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.

[-¡fA
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27. ALTERAçÃo Do CoNTRATo Soclar or lru Pness Ass¡ssoRrA DE lrúpRsr'Jsn r CovrulvrcnçÃo EslnerÉe lce Lroa.

vilt - ExcrusÃo DE sÓclo

Clausula 9!: Os sócios representantes da maioria do capítal poderão deliberar pela exclusão de

sócio que coloque em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável
gravidade, por justa causa, em reuniäo especialmente convocada, cientificando-se o sócio

acusado nos termos da Cláusula Décima Primeira para preparação de sua defesa, observado o

disposto na Cláusula Oitava.

rx - UQUTDAçÃO DA SOCTEDADE

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

disposições estabelecidas na legislação.

x - DEUBERAçöES SOCIA|S

Cláusula 11!: Todas as deliberações de sócios prevístas 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 comunicaçäo que emita confirmação de recebimento.

Parágrafo Primeiro: As reuniões de sócios serão mantidas sempre que necessári

obrigatória sua realização em períodos determinados.

Parágrafo segundo: Dispensar-se-ão as formalidades de convocação previstas

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

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

Parágrafo Terceiro: As reuniões de sócios poderão ser validamente
presença dos sócios representantes da maioria do capital social da

as deliberações, quando aplicáveis, os quóruns mfnimos específicos

ou na legislação aplicável.

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

(a) participação em sociedades de qualquer naturezâ, bem como a cessão, venda e oneração

dessa participação; e

I
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(b) celebração ou alteraçäo de contratos, acordos, entendimentos ou transações entre a

sociedade e os sócios, ou pessoas, físicas ou jurídicas, QU€, direta ou indiretamente, vierem a

participar de seu capital social.

Parágrafo Quinto: A prática dos atos abaíxo listados, pelos adm¡nistradores ou procuradores,

agindo em nome da Sociedade, dependerá da prévia autorizaçâo por escrito da sócia da ln Press

Participações S.A,:

(¡) a venda, locação ou outra forma de alienação de todos ou substancialmente todos os

ativos ou negócios da Sociedade;

(¡i) a adoção de qualquer linha de negócios não relacionados ao objeto social da Sociedade;
(iii) (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 corporativos para, outra pessoa ou entidade;
(¡v) (a) a emissão de qualquer tipo de dívida para ou pela Sociedade (exceto se nos termos
do orçamento anual da Sociedade aprovado pelos sócios da Sociedade e então em vigor
"Orçamento Aprovado"), ou (b) a emissão ou alienação de ações, quotas, participação societária

ou valores mobiliários da Sociedade ou opções, garantias ou obrigações conversíveis ou

permutáveis por tais ações, quotas, participações societárias ou valores mobiliários, incluindo,
sem limitação, a funcionáríos, Diretores, Conselheiros ou consultores;
(v) a concessão de quaisquer garantias pela Sociedade em favor de de

su bsid iárias;

(vi) a celebração de qualquer acordo no que diz respeito ao licenciam

empresarial ou de qualquer rnarca ou direito de propriedade intelectual de

Sociedade;

(vii) a criação de quaisquer ônus ou gravames sobre os ativos da Sociedad

que (x) surjam no curso normal dos negócíos ou que sejam impostos pela legi

(y) que não afetem materialmente a propriedade, o uso, ou o valor.de
Sociedade;

(viii) qualquer mudança de prática contábil, exceto se exigido pelos

geralmente aceitos e aplicados no Brasil;

(ix) a operação da Sociedade de forma inconsistente ou em de ade com o
Orçamento Aprovado então vigente;

(x) a participação em qualquer transação fora do curso normal dos negócios;

(xi) a aprovação ou alteração de qualquer plano de bonificação, plano de outorga de

participação societária, plano de incentivo ou outro plano de outorga de benefícios (que não

esteja previsto no fora do Orçamento Aprovado);

ÍjtrAt

beis

I
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(xii) a criação de qualquer subsidiária pela Sociedade;

(xiii) qualquer modificação ou alteração a qualquer remuneração paga pela Sociedade {que
näo esteja previsto no Orçamento Aprovado) para (a) qualquer sócio pessoa física ou (b)

qualquer pai, mãe, irmão, irmã, filho ou cônjuge de qualquer sócio, exceto no que se refere à

modificação ou alteração decorrente da correção monetária, inflação e/ou dissídio coletivo;
(xiv) a autorização para a prática de qualquer ação que seja íncompatível com qualquer

Orçamento Aprovado da Sociedade;

(xv) a incorporação ou fusão da Sociedade em outrä pessoa jurídica ou dessa pessoa jurídica

na Sociedade;

(xvi) (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 criação 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
reduçäo 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

concedidos por lei ou por este contrato social (ou documento de governança

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

outras formas de participação societária ou títulos com direitos de voto da

quaisquer opçöes ou valores mobiliários conversíveis em quotas ou ações ou

societária ou tftulos com direitos de voto da Sociedade;

(xx) a transformação da Sociedade de sociedade limitada em sociedade a

(xxí) a delegação a qualquer administrador, Diretor ou Conselheiro da

para a prática de qualquer uma das ações referidas nos itens anteri

autorização requerida pelo presente parágrafo quinto.

xr - DrsPosrçÕEs GERA|S

Cláusula 12Ê: 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 L.087 ,todos do Código

Civil e, suplementarmente, pelas disposições aplicáveis às Sociedades Anônimas, nos artigos
1.088 e 1.089 e Lei ne 6.404 /76 de 15.12.76.
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Parágrafo Primeiro: A sociedade não manterá livros societários.

Parágrafo Segundo: Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de 5ão Paulo, para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

A administradora CRISTINA MORETTI declara, para os devidos fins e efeitos legais, que

não está impedida de exercer a função de administradora da Sociedade, em decorrência
de qualquer dos motivos ou razões estabelecidas no parágrafo primeiro do artigo 1.0L1

do Código Civil.

a

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

referida Sociedade, após lldo e achado conforme, na presença de duas testemunhas, para todos
os fins de direito.

São Paulo,6 de agosto de 2020.

,^-(; lr
V" \- \-"-.1\

tN PRESS PART|C|PAçöES S.A.

p. Cristina Moretti

MARIA MORETTI

DE VASCONCEIOS GODINHO

RISTINA MORETTI

XANDRE

p. Cristina Mo

NINA DE VASCON

GOLDBERG
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Testemunhas:

ICIUS TR.ALDI DOS SANTOS

p. Cristina Moretti

(r'-.o-

MORETTIGODI

p. Cristina Morettí

(
PATRICIA REGINA

1

Nome

CPF:

RG:

l.r1þ, Nome

CPF:

RG:
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ESPECIAL

# REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME EMPRESARIAL

IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA.

DO ESTABELECIMENTO PORTE

DEMAIS

E DA ATIVIDADE PRINCIPAL

70.20-44,0 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Ê DAS

63.91-7-00 - Agências de notícias
73.19-0-04 - Gonsultoria em publicidade
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
90,02-7-01 - Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores

E DA NATUREZA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R HENRIQUE SCHAUMANN 270
NÚMERO

270
COMPLEMENTO

ANDAR 6 PARTE A ANDAR 4 PARTE A

CEP

05.413-909
BAIRRO/DISTRITO

PINHEIROS
MUNICIPIO

SAO PAULO

ENDEREçO ELETRÖNtCO

ARTADNE.GASPAR!Nt@cRUpotNpRESS.COM.BR
TELEFONE
(r1) 33æ.r617

(EFR)

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

03t11t2005

CADASTRAL

DATA DA ESPECIAL

NUMERO DE TNSCRIçÃO

01.097.636/0001{6
MATRIZ

coMpRovANTE DE TNSCRçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

26t02t1996

UF

SP

CADASTRAL

ATIVA
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Prefeitura do Município de Säo Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - 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

lnicio de Funcionamento

Data de lnscrição

CCM Centralizador

Tipo de Endereço

Nro. do Contribuinte de IPTU

Ú[ima Atualização Cadastral

: lN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E

COM U NICACAO ESTRATEGICA LTDA.

: Comum

: Produtiva

: R HENRIQUE SCHAUMANN 270 270 ANDAR 6

ANDAR 4 PARTEA

: PINHEIROS

: 05413-909

: Não Consta

26/02hss6

26/03/tss6

Não consta

Comercial

013.048.0529-8

20/tt/2020

PARTE A

25111t2016SecundárioAtividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e
escritores

9002-7101

25t11t20't6SecundárioTreinamento em desenvolvimento profissional e gerencial8599-6/04

1910312020SecundárioPesquisas de mercado e de opiniäo pública7320-3t00

25111t2016SecundárioConsultoria em publicidade7319-0l04

25t1'U2016PrincipalAtividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

70204t00

25111t2016SecundárioAgências de noticias6391-7/00

Data lnícioTipoDescriçäoCódigo

CNAE

1de2
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Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 01.097.636/0001 -66

C.C.M:2.444.992-O

Expedida em 2610'112021 via lnternet com base na Portaria SF n" 018/2004, de 25 de março de 2004.

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

Código para verificação de autenticidade: x9XKjBd6
Data de validade: 2610412021

TFE251111201634401

5ISS25t11t20166351

5ISS19103120205762

5ISS191031202031 15

5ISS19t03t20203093

2ISS19t03t20203085

5ISS25111120162534

5ISS19t03t20202496

Qtd.AnúnciosAlíquota do lmpostoTributoData de lnícioCódigo

Código(s) de tributo(s)
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CAIXA. FÐONÕT\,I .CA FENERAL

Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

0t.097.636/0001-66
IN PRESS ASSESS DE IMPRENSA E COMUNIC ESTRATEGICA LTDA

R HENRIQUE SCHAUMANN 270 A 6 P A A 4 P A / PINHEIROS / SAO PAULO / SP / 05413-909

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 obrigações com o FGTS.

Validade:22/ 0L/ 2O2L a 20 / O2/ 2O21

CeÉificação Número¿ 202IOI220 1025862329536

Informação obtida em 26/OL/2A2I O9:.59:08

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

CERTID.ã.O NEGATIV¡I DE DÉBITOS TRABALHTSTAS

Nome: IN PRESS ASSESSORIA
LTDA. (MATRTZ E FILTAIS)
CNPJ: 01. 091 .636/000L-66
Certidão nô : 12798/202L
Expedição: 04/0I/202L, às
Val-idade z 02/01 /2021 180
de sua expedição.

DE IMPRENSA E COMUNICACAO ESTRATEGICA

1,2253:59
(cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAC.a,O
EsrRATEcrcA LTDA. (MATRrz E FrLrArs), inscrito (a) no CNPJ sob o no
01.097 .636/0001-66, N.ã,o CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 201,I, e
na Resolução Adminj-strativa no 1410/2071 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20IL.
Os dados constant.es desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anterj-ores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão 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 z / /www. tst . j us .br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçÃO TMPORTAITTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juxidicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previden ciâr ios, a honorários, a custas, a
emolumentos otl a recol-himentos determinados em lei; ou decorrenLes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúr'jdas e s'úges".ões: cndt(!tst. jus.or



MIN|STÉRþ DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria.Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFE¡TOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíUDAATIVA DA UNIÃO

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:

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
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não 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 execuçäo fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificaçäo da regularidade fiscal.

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

Esta certidäo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes 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 verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
e n de reços <http ://rfb. gov. b r> o u <http ://www. pgf n. gov. br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida às 11:28:30 do dia 1210112021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1110712021.
Código de controle da certidão: 0F28.C917.2644.35C0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE
sÃoPAUro

FAZENDA
SECRETAR¡A MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0881422 - 2020

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Liberaçäo:

Validade:

01.097.636/

IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO ESTRATEGICA LTD

1311012020

1110412021

Tributos Abranqidos: 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 Serv¡ços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/201 1 )

lmposto Sobre Transmissão de Bens lmóveis - lTBl

Unidades Tributárias:

CCM 2.444.s92-0- lnicio atv :261O211996 (R HENRIQUE SCHAUMANN 270, 270 - CEP: 05413-909 )

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 verif¡quem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições 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. CERTIFICO MAIS QUE O CONTRTBUTNTE POSSUTOS AUTOS DE TNFRAçÃO 011361542-6,011361541-
8, 011361540-0 E 011361539-6INSCR|TOS EM DíV|DA ATTVA CUJA EXtGtBtLtDADE e¡¡COrurnt-SE SUSPENSA,
coNFoRME MANTFESTAçÃO DA PGM/F|SC/AJ NO SEt 6017.2020t0042041-5.

A aceitaçäo desta certidão está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, no endereço
http:/iwww.prefeitura.sp. gov.br/cidade/secretarias/fazendal .

Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidäo expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM no 4, de 12 de abril de 2017, lnstrução Normativa SF/SUREM no 3, de 6 de abril de 201 5,
Decreto50.691,de29de junhode2009,Decreto51.714,de 13deagostode20lO ePortariaSFn'268,de11deoutubrode2019.

Certidão emitida às 15:31:55 horas do dia 13l1Ol2O2O (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F27CD78

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERNDÃO DE ROL NOMINAL

CERflDÃO NO

135606/202t
FL.1t1PREFETTURA DE

sÃo FArrLo
ñazËttþÄ

Número do Contribuinte:

Nome do Contribuinte:

01.097.636/

IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO
ESTRATEGICA LTD

Näo consta imÕvelcadastrado em nome de: lN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO
ESTRATEGICA LTD - CPF/CNPJ Raiz: 01.097.636/

Certidão emit¡da v¡a inteÌn€t coÍr base na Portâda SF no 04 dê 05 de ¡aneiro de 2012,
Plazo dê valldade de 06{seisl rneses a paÌtlr da data de süa llberaçåo com basê na Poñaria SF no 04 de 05 de¡anearo de 2012.
Ceñidão em¡tida às 16:37:30 horas do dla 020212021 (hoâe dala de Brasflla).

C&lgo de autentlcldade: F6¡l69C2F

A acêltaçåo dêsta certldão eslá condlclonada à vedf¡cagão de sua autcnticldade na lnternet, no endêreçÐ:
httprrwrvw. preteitu ¡a.s p. gov. brrcidadetsecrcf adasnazenda,

Qualquer ræura lnval¡darå este documento.
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26t01t2021 000543937

PODER JUDICIÁRIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cERTtDÃO ESTADUAL DE DISTR|BUtÇÕES CíVE|S

CERTIDAO No:6374979

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

FOLHA:1/1

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCn, CONCORDATAS, RECUPERAçöES JUDICIA|S E EXTRAJUD¡C|A|S, anteriores a
2510112021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de' *****************

lN PRESS ASSESSoRIA DE IMPRENSA E CoMUNIcAçÄo ESTRATÉctcA LTDA., cNpJ
01.097.636/0001-66, conforme indicação constante do pedido de certidäo.*************************

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

A data de informatizaçäo de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
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 pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIRL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidäo.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às
filiais e poderá apontar feitos de homônimos não 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, 26 de janeiro de 2021

0005439370

I ililil tilil uil illl tilil tililtilll ill| tilil ililt rilr il]

/.,'.,

I

i TJSP
PEDIDO N':



b

1.3.

QUALIFICAÇÄO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA

moo.-'
()' '

<Ð
'r' tl) T-
Tl tl
z<)'Þ \>z<)
OÞ,
t!o
)J

v

;

I

InPress I *å?EI=.l¡



l¡r Itress lN ' ..ESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO Ei-. r(ATEGICA LTDA.
cNPJ No 01.097.636/0001-66

BALANçO PATRTMONTAL EM 31\A2O2O Ê3111U2019 ffi

<i ,-
4rv
ã-*
ñÖ
,Õ

U

,.oirir.**uÀr;" '': ' "-'
68C S lSF15Ê,55(-,i

aûl{TÁ03âÅ

AL Do PAssfvo NÃo CRCULANTE

DO PASSIVO E PL

DO CIRCULANTE

11.723.14E,30

16.540.737,60

7.OA1

3.288.183,84

LÍeutDo

31.514.776,61

3.250.890,91

3.250.890,9 1

3.250.890,91

7

NÃo CIRCULANTE

Do PATHMÔNIo LIQUIDo

CIRCULANTE

11,53

17.127,60

.961,90Forneædores

Outrâs Contas a Pagar

Emprest¡ms/Financ.a pagar

Salarios/dem¡s encargos trabalhistas

lmpostos, Taxas e Contrib.a Pagar

Adiântar€nto a Clientes

Faturamento Antec¡pado

Lucros a D¡str¡buir

3.003.000,00

8.720.148,30

4.045.O77,48

2.043.471,99

3.003.000.00

5.973.234,89

Emprestimos/Financ.a pagar

Contas a Pagar

Emprestimo de Mutuo

Cap¡tal Soc¡al Realizado

Adiant p/futuro aunÞnto de æpital
Lucros Acumulados

AL DO ATIVO

AL Do ATIVo NÃo GIRCULANTE

(1.031.447,53],

1.237.206,2E

'16.910.00E,93

2.636.421.18

3.47A.425,12

1.758.O44,96

29.541

CIRCULANTE

2020

3't.514.776,8,1

5.093.690,90

20.388.434,05

2019

24.ø51

235.690,20

1.925.737 74

1't.1

3.190.471,93

DO CIRCULANTE

319.157

NÃo CIRCULANTE

Cã¡xa e equivalentes de caixa

caixa
Bancos Contâ Movimento

Apl¡æções F¡nance¡ras

Total do Disponível

Créditos

1.406.736,27

1.149.569,49

237.250,60

7.980.302,35
(5.680.1 67.8f )

1.224.746,28

12.460,OO

25.750,74
1.828.371,38

1.624.303,00

1.510.044,00
'L'109.626,31

237.250,60

5.385.682,92

r1.866,41

483.536,79

12.631.321,37

4.069.140,55

170,00

2.557.336,28

502.949,90

lntangivel
Software

G) Amort¡äções

lmobilÞado
Móve¡s, Utensílios e lnstalações

Máquinas e Equ¡pamentos

Veículos

Benfeitorias em lmóvel Alugado

G) Depreciações e Amortizaçöes

lnvest¡mento

Participações Soc¡etárias

Obras de Arte

357.301,37

558.1 37,1 7

506.480,93

I 1.443.011,98

4.045_077,48

845.926,57

418.807,62

Cl¡entes

Clientes - IFRS

Outrâs Contãs a Receber
Ad¡antamentos

lmpostos e Contr¡buiçóes a Recuperar

Despesas Antec¡padas

Total de Gréd¡tos

1.233.294,74

607.918,53

Real¡zavel a longo pÉzo
Emprestirþ - Mutuo

Despêsas dè ExercÍc¡o Sèguinte
Conlas a Receber

CRISNNA MORETTI
cÞF N'?6s 531 5e7.34

éocr¡ ceaerure



rN PRESS ASSESSORTA DE IMPRENSA E COMUNTCAçÃO ESTRATEGTCA LTDA.
cNPJ No 01.097.636/0001 -66

DEMoNSTRAçÃo oo RESULTADo
EM 31 I 1212020 E 31 I 12t2019

79

(=) RECEITA LiQUIDA

(-) Custos s/ Serviços Prestados

(=) LUCRO BRUTO

(-) Despesas

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

(=) RESU LTADO (ANTES REC/DESP.FINANCEIRAS)

(+h) Resultado Financeiro

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

(=) LUCRO (ANTES IRPJ/G9LL)

(-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(-) Provisão para o lmposto de Renda

LUCRO LíQUIDO DO EXERCíCß,

2020

63.524.049,99

(20.238.296,77)

43.285.753,22

(25.475.693,48)
(9.174.706,96)
1.494.056,08
(712j26,06)

(33.868.470,42)

9.417.282,80

(539.487,54)
2.868.093,08

(76.884,31)
(ee.578,36)

2.152.142,87

11.569.425,67

(918.407,04)
(2.477.130,66)

8.1 97

2019

59.293.634,96

(21.190.953,08

38.102.681

(2'1.968.662,38
(8.346.913

182.343,56
6.896

(31.110.1

6.

(467.872,00
3.580.667,77
(100.948

33
3.011.813,96

10.004.

(767.432,
(2.066.756,

Ír
¡

' ., .t
CRISTINA MORETTI

Gf¡F Nr 765 531 597-3ô
SÓCIA GEFENTE

, {.{
ARl,lDIf
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I rr lDrc.s¡s;
PORTERNOVELLI \

tN pREss AssEssoRtA DE IMeRENSA E coMUNtcAçÃo ESTRATÉG lcl lron"

CNPJ: 01.097.636/0001 -66
CNPJ: 01.097.636/000247
CNPJ : 01.097.636/0003.28

01 I 01 l2o2o Á, Sl t t zt zozo

LG ATIVO CIRCULANIE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANÏE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

23.578.905,98 1,1914
19.791 .628,51

SG ATIVO TOTAL 31 .514.776 I,5923
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 19.79 .628,51

LC ATIVO CIRCULANTE 20.388.434,05

16.540.737,60

1,2326
PASSIVO CIRCULANTE

EG PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 19 0,6280
AÏIVO ÏOTAL

, t' ¡

¡R¡,lonr ¡¡si¡mr* tËD.qgsc

cRc llr rsPr56t;5G5

COI¡TI!e'RÂ

COLÛ RftlA
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MINISTÉ RIO DÅ FAZENDA
SËCRETARIA PA REÇEITA FEDËRAL DO BRASIL
SISTËAi{Å PÚBLICO DË ËSC RTTURAçA0 DIGITÄ,L * Sped Versão; 7,0,5

b#"1ì-(,

:IDEN ÏFlçAçÄo D0
NIRE

35213622253

IDENTIFI

FORMA DA ESCR|TURnçeo corurÁorr-

TUREZA DO LIVRO

rrtflcnçno DO ARQUTVO (HASH)

Iß,48,3 4,?g,E-Dr3g A3,A-?, 8-A, l .l, F-0, ç F, p 
'1,7-F. 97, D8 4 3. 74. S 1, B D

ESTE LIVRO FOI AS,SINADO

RËCIBO ÛË ENTREGÁ. DE ESCRITURÂçAO CONÏÁBIL DIGIÏAL

CNPJ

01.097.636/0001 _66

eRíooo DA EscRtruRAçAo
19 a 2120

CRISTINA MORETTI
765531 597s4

987885 1 89255800506
21 785801 8036 921487

63
1 89400038095 114975
023229580910662721

0210812019 a
01t08t2022

14106/2019 a
13106t2022

Sim

Contabilista 05651509879 iRtADNEGASPARtNt
, pEDROSOT0565I 

SO9879 Não
48

NÚMËRo Ðo RËCIBo:

7 9.48.34.23. FD.36,A3,A2.8A.11, FD, 68.
B 1 . 7F. 97, D8.43.7 4,51 .8D_2

Ëscrituração recebida via lnternet
pelo Agente Receptor SERpRO

em 2210712020 às 1 5:26:06

c7. 1 0,97. 88,39.5D. BB,AD
7F,2E.BB,3F,3B,58.A6. F8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibEste recibo comprova a autenticação,
o, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 3g da Lei no g.934/1 gg4

råt:hißi:ntTfi:tî¿;lr3Îo/1se6 com a alteraçäo do Decreto no 8,683/2016, e arts. 3e, 3e-A 3e-B da Lej no 8.e34/1ee4 com a atteração da

UNIC,ESTRATEGICA LTDA
IN PRESS ASSES.IMPR.E COM

NOMË EMPRESARIAL

UMERO DO LIVRO



åg,r¿ I

IN PRESS ASSES.IMPR

Escrituraçåo '. 01t01t201g a 31t12/2019
Ordem do Livro: 34

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 01,097,636/0001-66

MUNIC.ESTRATEGICA LTDA
ECO

Ëntidade:

Periodo da

Número de

Período Selecionado

lr.

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES

CONTAS A RECEBER

ADIA NTAMENTOS DIVER

IMPOSTOS A RECUPERAR

DESPESAS ANTECiPADAS

(-) DESPESAS COMPARTTLHA

NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO P

(-) cREDITOS COM ACtoNIS

EMPRESTIM OS/IVIUTUO

OUTROS CREDITOS LONG

INVESTIMENTOS

IN4OBILIZADO

INTANGIVEL

0 DEPREc|Açnolauo-Rlrzn

PASSIVO E PAIRIMONIO

CIRCULANTE

FORNECEDORES

OUTRAS CONTAS A PAGA

EMPRESTIIVlOS E FINANC

oBRIcACOES TRABALHIs

I[/POSTOS A PAGAR

DIVIDENDOS A PAGAR

oUTRAS PRoVISÖES

NAO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO

EMPRESTIMOS E FTNANC

OUTRAS CONTAS A PAGA

PATRIMONIO LIOUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO

CAP¡TAL SOCIAL

RESERVA DE CAPITAL

LUCROS/PREJUIZOS ACU

Este documento é parte integrante de escrilu ração cuja autenticação se comprova79.48.34,23,FD .36.A3.A2.8A. I 1.FD.6E 81.7F 97.D8 .43.74.51.8D-2, nos term
Este reratório foi gerado pero sistema púbrico de Escrituração Digital - sped
Versão 7.0.S do Visualizador

R9 
f0 

00ì

R$ 3 661.853 08

Rg 320.757,77

R$ (0 oo)

R$ 124,607,65

R$ 196,150,12

R$ 362 346 64

R$ 8,101,065,62

R$ 1,006.7S6,25

R$ (6 l2e ,103 
20)

R$ 18.978,587,43

R$ 10.349.613 02:

R$ 2.630,755,56 i

R$ lgo sal,ss,

R$ l. tzo.+oa,zs ,

R$ Z.¿so.tZa gs 
I

R$ 600 9.f 1,89 i

R$ oaz,zss,zg 
,

R$ z.osz.szo,zo ,

R$ 2.687 ss7,77 l

R$ 2.687,s87,77 :

R$ 2.687,587,77

R$ 5.941.386,64

R$ +.zss.ooo,oo 
,

'. .l

R$ 3 003.000,00 i

R$ 1 750.000,00 l

ng t.loe,sas,o¿ j

R$ 18 978.587,43,

ns p sro is+,ss,

R$ 1.6s8,427,43 i

R$ t2.Oro.sor,ro,

n$ ¿oz,sos,zo j

n$ ozo.ol s,s¿ i

R$ 586,ô26,72 j

Saldo Finql; , ,'':''
n$ zs.s¿1.¿ss,ao

R$ 24.051.9SS,44 j

R$ 3.833.920,80;

ng to.zoo,qot,sz j

R$ Z.SSZ Sos Zg j

R$ 502.949,90 i

R$ 457,149,s4 
:

R$ (0,00)

RS 5,489.447,42

R$ 2.160,370.6e
j

R$ (o o0) i

R$ 1,2s3.2s4,741

R$ 927.075 95

R9 241t6eq20

R$ 8,242.603,83

R$ 1.758.044,e6

R$ (6,916 262,26) l

R$ zg,sql,+gs,so;

R$ 'f s.483.S56,55

R$ 3,8S1.9ô1,90

R$ 17..f 27,60

R$ 1.334.049,99

R$ 3.019,811,53

R$ l.l0t,zoq,sa:

R$000

R$ ¿.ooe.1qo,ss:

R$ 7.081.344,42 
r

R$ 7.0s1 344,42 i

R$ z.oal.s¿¿,qz 
,

R$ 0,00 :

R$ s.976.234 89,

R$ s,oos.ooo,oo 
:

R$ s,oog.ooo,oo j

R$

R$ 0,00 :

5.973.234,89'

R$ 0,00

ffi
nalde 1
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IN PRESS ASSES.IMPR E COMUNIC, ESTRATEGICA LTDA
0110112019 a31t12t2019 CNpJ: 01.097.636/0001_66

ro; 34

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 20.19

R$ 67,176,828,s4

R$ 1,451,381,76

R$ (7,174,615,73)

R$ (23,350.912,49)

R$ 19,125,047,70

R$ (2.991,028,20)

R$ (8,346.913,23)

R$ (e76.S96,45)

R$ 182,343,56

R$ (370,335,s9)

R$ (9.120.6S0,36)

R$ (33,25)

R$ 10,004,367,34

R$ (2.834,18S,55)

R$ 7,170.178,79

R$ 0,00

R$ (18,977,634,1S)

Entidade:

Período da Ëscrituragäo:
Número de Ordem do Liv

Período Selecionado:

SERVICOS PRESTADOS

SERVICOS PRESTADOS E

(-)IMPOSTOS SA/ENDAS

(-) cusTos SRV,PRESTADOS

LUCRO BRUTO

(.) DEPESAS C/PESSOAL

(-) DESP,ADMINISTRATIVAS

(-) DESP,TRIBUTARIAS

RESULTADO COM EQUIVA

G) RESULTADO FINANCEIRO

(-) DESP/REC OPERACTONAT

l, ourRAs DESPESAS OPER

LUCRO ANTES IRPJ/CSL

0 rRPJ/CSL S/LUCRO

LUCRO LIQ.EXERCICIO

RECEITAS CONTRATADAS

(-) DES PESAS COM PESSOAL

OUTRAS RECEITAS

R$ 3.382.182,80

Este documento é parte integ rante de escrituraçåo cuja autenticaçåo se com prova pelo recibo de número79,48.34,23,FD, 36,A3.A2.8A, '1'1. FD.6E.B 1,7F.97, DB 43,74.51,80-2, nos termos do Decreto no g.683/2016

Este relatório foi gerado pero sistema púbrico de Escrituraçåo Digitar- sped
\/ô'-äo 7,0,5 do Visualizador

Página 1 de 1
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tN pREss AssEssoRtA DE tMpRENsA E coMUNtcAçÃo esrRnrÉclçe lroa.
CNPJ: 01.097.636/0001.66
CNPJ: 01,097.636/0002-47
CNPJ; 01,097.636/0003.28

01t01t2019 d stnztzots

ATIVO CIR CULANTE + REALIZA VEL A LO NGO PRAZO

ù(,

+ tvo IJ

29.541 ,435.86
20.565,200,89

26,212.359.13

20.565,200,89
1,2746

1,4365

1,7838

0,6961

ATIVO TOTA L

LC

É1L9

PASSIVO RCULA + PASSTVO

ATIVO CIRC ULANTE
PASSIVO C IRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAo CIRCULANTE
ATI VO TOTAL

24.051 .988 .44

13.483.856,55

20.565.200.89

29,541.435,86

,Õ{Jc tlr, t$¡f6er?bw
COt'f¡¡O¡¡

6 ì:e r ê1r tl



3010912021 17:25

CNPJ

01.097,ó3ól0001-

www.sped.fazenda.gov.br/appconsultasituacaocontabil/consultasituacao/cNpJAno

,,,, ..r., v,L,lffiþ];LffiìiiüirË,jt:1ìiiiri.;,i=iiirii,,iiiìì:ììrir:.¡,:i:;:r:::ii,ìiì,ì:

Escriturações Ativas

35

N'

72/07t202L
74t79t37

A consulta foi realizada na deta 3O/O9/2027 às t7:25:18 e reflete a situação da escr¡turação neste
momento

scP

Não

NIRE HASH

3s273622253 11A35442733A88330A994FCEFC80184F0778D08C

PERfoDo FORMA LIVRO DATA ENTREGA

07/Ot/2o2o a

37/72t2020lnformâdo

NATUREZA:

srruAçÄo:

de autenticâção, nos termos do art. 39-B da Lel n" 8.934/1994, sendo dispensadâ qualquer outra autenticação (art.39.A da Lei n. 8.934/1994).

66

www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno 1t1
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DECLARAÇOES
E OUTRAS
coMPROVAÇOES

InPress I 
"ä?El=,.l¡

;! -s

7, .t

.ì-.;
Þ¡-
{ ì u-

ül.j)

\

\iAC\n



k .g}r€xtn vct3ffÁ. û¡tL
v,ôl !¡g! EìÁti¡r€ßÀ

ûtlf¡rÁçÀÐ :"È.
!û¡8yrs3t) 053 5t5 ûrû.tg

i¡ru!c
*4Si t9C€¡4t :a¡reÍt

v.ruk¡y- $Ál;!
gALRL . tÞ
rc
t380t531 SS3 SÞ

r'l\ri0 ÐrPè.9 OO i!\i C€:- O€ ê4t¡,9¡ôrútDÐl

aa i¡vr i(rêr¡)ft ò r¡:(ô

q
z

E lg ç3t.idñ !ôT it âunlr¡ã çon? dorÀ¡'crlÇ dc ÉF¡CårJF rcg
lÉ:¡lìù; CÞ ü::. 1¿ dr' ÐÊd:lllür r I ¡495'qô, ¡.'¿ lc. 1 '

dr lor n' ri iltl6't5

\,;'s :Â:i:€

VüTuo-1
YrcÇ3

3
r

fu¡¡

) $ô't¿i9çI'dS
outsr'¡soo.l

MiffittttttttttttttttjidiþtS

c)
tl.

.N
J
J



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

CAUFESP

Dados Cadastrais

CNPJ: 01.097.636/0001-66
Razão Social¡ IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAçAO ESTRATEGICA LTDA
l{ome Fantas¡a:
Tipo Pessoa: Pessoa Juridica
ilåtuTeza JuTídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Gapital Social: 3.003.000,00
Data Gapital Social: OUOUI9OO
Inscrição Municipal: 2.444.992-0
Tipo 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
órgão/Entidade: S1OOO-SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Gadastradora: S1Ol09-ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR
Endereço da Unidade Cadastradora: AV. MORUMBI,4500 - SL. 28I - SAO PAULO - 011 2193-8354 R.8354 - 05650000

Dados Cadastrais

Situação Fornecedor: Ativo

Endereços

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

RUA HENRIQUE SCHAUMANN 270 - 60 E 40 ANDAR
SEDE
PINHEIROS
05413909
São Paulo
SP
juridico@g rupoinpress.com, br
(11) 33231573 Ramal:0
(t1,) 3223t6I7 Ramal:0
(O) Ramal:0
www.inpresspni.com. br

/¡unta Comercial/CaÉório '-X



ËartórËo/Jumta C'$mercial
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Linha de Fornecimento

Ciasse Descri
203
2t9
222
233
829

839

Responsáveis

ËtrF

76553t59734

05537748722

13497052760

2697rO897t

05607328724

15

26037044A64

RVICOS ESPECIAUZADOS DE APOIO OPERACIONAL

RVICOS DE AUDITO ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO
RVICOS DE ESTUDOS PLANEJAMENTO E PROJETOS

WCOS CULTURAI EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS
ERVICOS DE FILMAGE FOTOGRAFTAS E REVELACOES DE FILMES

RVICOS DE PUBLICIDADES, PROPAGANDAS E COMUNICACOES

ûme e!efosre E-rnall

NICIUS TRALDI DOS
traldi@gmail.com o

lReqistro lnata
þsziíazz2sz W

nsabilidade innento

LETRÔNICO

FESP/ELETRôNICO

P/ELETRôNICO

FESP/ELETRÖNICO

FESP/ELETRÔNICO

LETRÔNICO

FESP/ELETRONICO

1732433

Enquadramento

55 11
994575L6

PArRICIAREGINAunnrrusl!3ålzs+ 
lnaricia@oricinadapatavra.com

lss
133

PATRICIA PAZ
MARQUES DOS SANTOS

11
231573 ljuridicooi

npresspni, com.br

lo 
t t rszltutTljuridico@inoresspni.com.brNINA DE VASCONCELOS

GODINHO GOLDBERG

MARrArosÉMoRErrr lfSrTrrr, þuridico@inRresspni.com.br

lss rr l. . ..

lááäszs ijuridico@inÞresspni.com.br
LUCAS MORETTI
GODINHO

lss rr I

lllzlzlsz ljuridico@inpresspni.com.brlstsz I

HUGO DE
VASCONCELOS
GODINHO

Iss rr l. . ..

iállZ1Szo ljuridico@inÞresspni.com.br
CRISTINA MORETTI

Sócio

50cro

Sócio

Sócio

Sócio

Sócio

Sócio/Participação na
Administracão

Enquadramento da Empresa: Outros
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Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União

Certidão de Tributos Mu

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

Validade do RCS: 04/oL/2022

lidade

L/2O2r

2L

L2/02/202L s/oL/202t

DISPONIBILIZADA AUTOMATICAMENTE
EMISSOR

oL/02/202L

Lr/04/202L

13/02/202t

Ficha cadastral qerada emt 26lOLl2O21 lO:23:5O
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ANEXO V

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 6.1.4.t DO EDITAL

DECLARAÇÃo

ARIADNE GASPARINI PEDROSO, brasileira, contadora, portadora da Cédula de
Identidade RG no 13.801.501/SSP/SP, inscrita no CPF/MF 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 ASSESSORTA DE TMPRENSA E CoMUNIcAÇÃo
ESTRATÉGICA LTDA., interessado em participar da Concorrência no 0412020,
Processo SG-PRC-2 020 102927 :

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a
observância do disposto no inciso XXXII do artigo J." da Constituição
Federal, na forma do Decreto Estadual n'.42.91111998;

b) não se enquadna em nenhuma das vedações de participação na licitação do
item2.2 deste Edital; e

c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo
único do artigo ll7 da Constituição Estadual.

São Paulo, 09 de fevereiro de 202L

IN PRESS ASSESSORIA
ç./f

E CAÇAO ESTRATÉGICA LTDA.
GASPARINI PEDROSO

ffi
RG no 13.801.50I/SSP/SP

CPF no 056.515.098-79

- 200
Liana

-:morunuÉn¡cl
3081-9388
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TRASLADO

LIVRO: 7814 FLS: 149 ATO NOTARIAL: 105

PROCURACÃO bastante que faz IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E

COMIINICAç.ÃO ESTRATÉGICA LTDA,, na forma abaixo;

SAIBAM quantos esta virem que aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte,
(06.10.2020), nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Jan-eiro, neste 10o Oficio de

Notas, situadû na Rua Barata Ribeiro, no 330, loja, perante mim, JOSÉ MARCELO CAMPOS
SOARES, Tabelião Substituto, compareceu como OUTORGANTE: IN PRESS ASSESSORIA
DE IMpRf,NSA E COMUNICÀÇÃO ESTRATÉGICA LTDA., sociedade empresária

limitada, inscrita no CNPJ sob o no 01.097.63610001-66, NIRE no 35.213.622'253,
com sede estabelecida na cidade de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann, no 27A,6o andar,

parte A e 4o andar, parte A, Pinheiros, CEP: 05413-909; com filiais localizadas na Rua Mena
Barreto, no 37, Botafogo, Rio de Janeiro, RI, CEP: 22277-100, inscriîa no CNPJ sob o no

A1.097.6361000247; e na SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco E, sala 923,Edifrcio Brasil 21,

Brasília, Distrito Federal, CEP:70322-915, inscrita no CNPJ sob o no 01.097.636/0003-28; neste

ato, na forma da sua 268 alteragão contratual datada de 14.01.2020, registrada na JUCESP sob o
n' 152.867120-0, em 19.03,2020, representada por sua administradora: CRISTINA MORETTI,
nascida em 07.05.1963, filha de Mario Moretti e Maria José Moretti, brasileira, casada, jomalista,
portadora da carteira de identidade n" 04.821.311-0, expedida pela DIC/DETRAN/RJ em

15.04.2009, inscrita no CPF sob o no 765.531.597-34, com endereço eletrônico:
kiki.rnoretti@grupoinpress.com.br, residente e domiciliada nesta cidade, na Avenida Visconde de

Albuquerque, no 333, apto. 204, Leblon - CEP: 22450-401. A outorgante e sua

identificadas como as próprias por mim, em face da documentação acima aludida, do
estäo cientes de que desta procuração farei enviar nota ao competente ca¡tório
prazo e forma da Lei. Então pela OUTORGANTE, através de sua representantÊ, me
por este Priblico lnstrumento de Procuração, nomeia e constitui seus bastantes

I{UGO DE VASCûNCELOS GODINHO, nascido em 26.08.1981, filho de Ivandel
Godinho Junior e Teresa Cristina Ribeiro de Vasconcelos, brasileiro, casado,

empresas, portador da carteira de identidade n'011.696.581-5, expedida pelo
do CPF sob o no 055.371.487-22, com endereço eletrônico: hugo
residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Maria Quitéria, no 90, apto.501
22410-040; elou2) ARIADNE GASPARINI PEDROSO, nascida em 06.
Celso Gasparini e Maria José Fenaz Gasparini, brasileira, casada,

carteira de identidade no 13.801.50i, expedida pela SSPiSP, inscrita
056.5 1 5.098-79, com endereço eletrônico: ariadne.gasparini@grupoinpress
domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tagipuru,
CEP: 01156-000; aos quais confere poderes expressos e específrcos para,
isoladamente. indeoendentemente da ordem de nomeação: a) participar de concorrências
públicas e privadas na apresentação de documentos de habilitação e proposta, podendo impugnar,
recorrer, renunciar ao prazo de interposição de recursos, firmar compromissos, assinar
documentos e praticar os demais atos necessarios durante qualquer sessão ou reunião relacionada,
oferecendo preços, condições cornerciais especiais e/ou vantagens para os potenciais clientes; b)
representar, negociar e assinar contratos comerciais e contratos de prestação de serviços
clientes e fomecedores, bem como rescindi-los ou modificá-los, estipulando vâlores,
forma de pagamento, juros, multas e demais cláusulas e condições, sempre em relação
objetivo social da Outorgante, c) representar a OUTORGANTE perante instituiçöes financeiras;
d) receber, depositar, descontar e aceitar quaisquer importâncias devidas à Outorgante, assinando
os necess¿irios reoibos e dando quitações, bem como cobrando amigavelmente elou
administrativamente, inclusive por meio de protesto de título; e) assinar toda a correspondência
da Outorgante dirigida a clientes, fornecedores, colaboradores, funcionários e empregados; f)

portadora da
CPF sob o no

apto
br
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representa-la perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias,
Paraestatais, de Economia Mista, Administrativas, Judiciárias, Institutos de Previdência, Receita
Fecleral e demais órgãos fiscais, na Junta comercial, Caixa Econômica Federal, em sens

Ministérios, Departamentos, Secretarias, Delegacias, Diretorias, Agências e Postos Fiscais, bem
como Embaixadas, Consulados, Junta Comercial, Consórcios, Seguradoras, Empresa Brasileira
de Coneios e Telégrafos, Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebras e suas coligadas e onde
mais preciso for e com esta se apresentar, tudo requerendo, promovendo, declarando, formulando
e assinando o que se fi.zer necessário, em defesa dos direitos e interesses dela, Outorgante, no
cumprimento deste mandato; apresentar e retirar documentos; assinar guias, livros, papéis e
l^----:-J-^,----^,-¿^-C---:^,--^.---:,,-----1--I!1 .---l ,,¡¡'ntLttrìuarJ uuuullttrtl¡.ub rrùuals, parBal lurP(Jstuör r.¿lÀas ç uuuu] uluutu¡j, lçuçuEl lEsulurçugs uus
mesmos, recebendo e dando quitação; recorrer de impostos, taxas, multas, contribuições e

emolumentos indevidamente cobrados ou pagos a maior e recebê-los; g) admitir e demitir
empregados, estipulando cargos e salários, assinando e dando baixas em carteiras profissionais;
representar a Outorgante perante o Ministério do Trabalho e Sindicatos, fazer homologações e

rescisões, prestar depoimento em processos adminish'ativos ou judiciais, inclusive perante a

Justiça do Trabalho, podendo nome¿u' prepostos, enfim, tudo o rnais praticar para o bom e fiel
cumprimento do presente mandato, vedado o substabelecimento. Estãt¡ excluídos do presente
instrumento os podercs necessários para assumir obrigações em nome da OUTORGANTE
esllanhas ao seu objetivo social.. A presente procuração terá validade e elicácia nelo nrazo
de VINTE E OUATRO (24) MESES, a contar desta data. Todos os dqdos e informações
contidos no presente instrumenlo þram passados diretamente pela representante da Oulorgante,
pelos quais assume toÍal e integral responsabilidade, pela veracidade dos mesmos. A
representsnte da OWORGANTE declara, sob as penas da Lei, que a Alteração Contrqtual
mencionada e apresentada é o último qto constitulivo da OWORGANTE, respondendo civil e

criminalmente pela veracidade da declaração. Foram apresentadas e ficam arquivadas cópias da
documentação da Outorgante e de sua representante devidamente autenticadas, conforme
exigência da Corregedoria Geral da Justiça, Provimento 1512007. Foi realizada consulta ao
sistema MAS da CGJ-RJ, nesta data, com ocorrência de óbito não encontrada, em nome da
representânte da Uutorgante, conl'orrne certidão n" l09l-l'QJ-00750214. As custas
pela lavratura desta escritura na importância de R$264,14 caicula-se conforme Tabela 07,
mals l{S5,2ú (atos gmturtos e PMUMV), mais R$38,82 (guias cte coruuricação - tabela 01,
5), mais R$11,16 (arquivamento - tabela 01, item 04), às quais serão acrescidas do
R$62,82 (Lei 3217199), do adicional de R$15,70 (FLINDPERJ), do adicional de
(FUNIPERJ), e do adicional de R$12,56 (FLINARPENIRJ), que serão recolhidos no prazo
da lei, rnais R$31,60 (6" Distribuidor), mais R$16,53 (ISS)
aceitou e assina, dispensando as testemunhas. Eu, JOSÉ

Assim o disse, do que dou

Tabelião Substituto, matrícula na CGJ-RJ no 94-8018, lavrei, li e encerro a

MARCELO CAMPOS al/

a(s) assinatura(s).
coMUNrcAÇÃo

(ASSINADO): IN ASSESSORIA DE
ESTRATEGICA LTDA. _ Moretti. Eu,

assino. Nada mais se eontinha na PROCURAÇ bem fielmente
mês de outubro do ano de 2020. Eu, Tabeliã(o o), a
assino, em público e raso

Em

"-7-

äffiH

Poder Judtciàlo - TJ€ßJ

Corogr?.in¡ã Gcr;:l dr Juslll¡
Selo !! Frbcdr¿¡çro ElÙÙo¡'lr'o

ÉONY4BO32.PMJ
Cdìculte ê voll{j¡de do sclo el¡r.

htl¡]5.'ôrrr rv3. j d

conferi,
aos sers

lhe li, 2

70

{/


