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NIRE 3s.2r1.990.905

1. A.r_reR dcÂ.o n CoxsoL¡n.Ä,cÂo no CoNrRaro SocrnL

Pelo presente instrumento particular:

(i) PuBLlcts Gnoupe HoLDrNcs 8.V., empresa privada de responsabilidade, constitrìída
sob as leis da Holanda, i¡scrita no CNPJ/MF sob o no 05.607.tl2l)00l-13, com sede ern prof.
W' G. Keesomlaan 12, lI83 DJ, Amselveen, Holanda, registrada na Câmara de Comércio
(Chambers of Commerce) sob o n" 34183694, neste ato, representada por seu procurador
DnN¡el- RoonlGUEs RoN{Ão, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG
no 22.859.820-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob n" 290.79 4.86g-76,residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Sâo paulo,
Estado de São Paulo. na Avenida P¡'esidente Juscelino Kubitschek, no l.830, Edifìcio São Luiz.
Torre 1, 4o andar, Vila Nova conceição, cEp 04543-900 (..publicis Holdines");

(iÐ AREBU Hor,prxcs B.V, sociedade devidamente constituida e existente de acordo com as
leis da Holanda, inscrita no CNPJ/Iv!F sob o no 09,589.605/0001-34, com sçde em prof. W. G.
Keesomlaan 12, I I 83 DJ, Amselveen. Holanda, registrada na Câmara de Cornércio (Chambcrs
of Comt¡erce) sob o n" 331lgl71, neste ato, representada por seu procurador DANIEL
RoDRtc ues RoMÃo, acima qual i ficado (..Alebg');

únicos sócios representando a totalidade do capiral social da DPZ&T Co¡nuNrcAçÕEs LrDA.,
sociedade empresrâria limitad4 com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na Aveirida
Presidente Juscelino Kubitschek, no 1.909, 22 andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEp
04543'907, devidamente inscrita no CNPJAyÍF sob o no ?3.163.529/0001-08, com seus aros
constitutivos arquivados perante a JUCESp sob o NIRE 35.211.990.905 (.,g9ciÊdad9,,), e, aind4

(ru) Enu.lrulo SnuoN PEREIRÅ, brasileiro, empresiírio, portador da carteira de identidade RG n"
28,721.186'3, inscrito no CPFÆvfF sob o no 184.708.298-07, residente e dorniciliado na Rua
Aquiramun, 25, Alto de Pinheiros, CEP 05446-030, na Ci<tade de São paulo. Esrado de São par¡lo
Ceduclds');

(fu) Fs,nxa¡qno Lurz DA Cosrl E Slr-v.1, Drlrrrz, brasileiro, casado, jornalista, portador da carteira
de identidade RG n" 23.408.734 e inscrito no CPF/N4F sob o no 142.480.418-39, residente e
domioiliado na Cidade de São paulo. Estado de São Paulo, na Rua Catifomi4 945, apto. 31,
Brooklin, CEP 04566-061 (.&rneudp");
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(v) Paur.o Crs¡n ,Lnnai6. {i¡ra, brasileiro, casado, publicitario, poilador da carteira de
identidade RG n"7.619.82?:l g:inscrito no cpF/MF sob o n" 044.632.379-98, residenre e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Filipinas, 235, apto. 2.403" Alto
da Lap4 CEP 05083-120 ("peuþ'); e

(vÐ RATAEL Unexlla Dos S.A.NTos, brasileiro, solteiro, publicitfuio, porrador da carteira de
identidade RG n" 22"758.766-2 e inscrito no CPFAyIF sob o n" 247.014.00g-07, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na Rua Melo Alves, 392, apto. 5ol,
Cerqueira Cesar, CEP 0f 4l?-010 (..Rafael").

resolvem alterar e consolida¡ o Contrato Social da Sociedade, nos seguintes terïnos e cond.ições,
sendo dispensada a reunião ou assembleia dos sócios, em deco¡rência da assinatura, ao final
deste instrumento. de todos os sócios da Sociedade, conforme disposto no artigo 1.072, $3", da
Lei n" 10.406, de l0 de janeiro deZ}12,conforme alterada (..Cód¡æ_e¡VfI'):

1. On¡Bro Socr¡.r-

1.1. Decidem os sócios, neste ato, alterar o objeto sooial da Sociedade para fazer çonstar as
atividades de produção de fotografias para fins publicitários de clientes e anunciantes.

1.2. Tendo em visia a deliberação tomada no item l.l acima, decidem os sócios alterar
Artigo 4o do Conhato Social da Sociedade, que passâ a vigorar com a seguinte e nova redação:

"eso f. A Sociedade tentpor-objeto: (a) a prestação de serviços de propaganda,
publtcidade, marketing e contunícações; (b) a realìzação de promoções e convenções;
(c) a representação de outras sociedades, nacíonaís ou estrangeiras; (d) a produção de
fotografias para fins publìcitários de clientes e anunciantes; e (e) a prestação de
serviços de assessoría e assistência pertinenles às atividades anterÍores, podendo
parlicipar do capítal socíal de outras sociedades."

2. DIRETORIA

2.1 Ato contínuo, resolvem os sócios inserir matérias de competência da Diretoria, de forma
que o Artigo 22 do Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte novâ redação:

"eUlpo n. Compettrå à Díretoria:

I. representar a socíedade, emjuízo efora dele, perante todas as pessoas públîcas
e privadas, ìncluindo a assunção de obrìgações pela Socíedade, as repartições
e autarquias, federais, estaduaß e munícìpais, as institttiçõesJìnanceiras e em
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geral;

il. praticar todos osi,i" Oun se façam necesscírios à consecução dos objetivos da
sociedade, ìncluindo a alienação ou oneração de bens, observadas as disposições do
presente Contrafo Soc lal ;

ilL apresentar ao conselho de Administração e aos sócios, em Reunião de sócios, as
demonstrações ¡linanceiras e a proposta sobre a desrinação do lucro líquido do
exercício Jìndo

U- apresenlar ao Conselho de Admlntsffação q proposta de orçamenfo do exercício
social seguinte;

V. manÍef a guarda e a cohsetnação dos livros e bens da Sociedade,.

yI' submeter todos e quaisguer contratos a serem celebrados pela socíedade, seja
em nome próprio ou em nome de clientes, independentemente do valor envolvido, para
anólìse, revisão e aprovação do setorjurídico da Sociedade;

vü- zelar pelo compromísso da socíedade com contplíance! por meio <le ações que
assegurem a independêncÍa do programa de compliance e Integrtdade, a sua
divulgação e o seu alzrímoramenlo e mon¡toramenîo contfnuos;

VIII. exercer qs demais øtribuições que a lei, o pr.esente contrato socíal, Acordos de
Sócios arquivados na sede da Socíedade, o Consellto de Admínistraçdo ou a Reunião
de Sócìos lhe coryferÍrem. "

3. Do Couse¡.no DE ADMTNTSTRAçÃo

3'1. Ato contlnuo, resolvem os sócios inserir a aprovaçâo de detemrinadas matérias
ao rol dos atos de competência do Conselho de Administração da Sociedade, respeitado o
disposto no contrato social da Sociedade, bem como na legislagão aplicável.

3.2, Conforme deliberaçâo tomada no item 3,1 acima, decidem os sócios alterar os Artigos
15, 16 e l8 do Contrato Social da Sociedade, os guais passam a vigorar com a seguinte nova
redação:

"¿egJS. Respeitado o disposto na Ieì aplìcável e no presente Contrato
competirá ao Con.çelho de Admlnlstração a aprovação das seguiktes
tttaÍoria simples de votos:

J
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(o) determinaçftifu¡þolíticas gerais de negócios;

(b) celebração, pelq Socíedade, de qttalquer contralo ouuma série de contratos com
objeto e partes semelhantes, em nome de seus clientes (incluindo, sem se limitar,
veículos de comunicação, produtores, þtógrafos e atores), com um valor anual maior
que R810.000.000,00 (dez milhões de reais). A aprovação do Conselho de
Adminìslração não será necessôria pala conlratos celebrados pela Sociedade em noüe
de seus clientes cujo objeto seja compra de mídìa em TV Alterta (Open TY), TV a Cabo
(Pøy TV); plata.¡forma Facebook, Google e TteÍtter;

(c) celebração, pela Sociedade, de gualquer conh.ato (ou uma série de contratos
que t¿nham objeto e pqrtes semelhantes) envoltendo obrígações por p¿rrte da
Sociedade, incluindo, sem se limitar, contrqtos de prestação de serviços de Iîmpcza,
servìços grQ,ficos e coúraração de pÌanos de saúde para empregados da Sociedade,
com um valor anual maior que R8 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). A
celebração de contratos descrita nesse ìtem (c) com um valor anual menor que R8
360.000,00 (nezentos e sessenta mil reais) também deverá ser aprovadapelo Conselho
de Admínìstração caso ta¡s despesqs não estejam previamente previstas no Contmit ou
no úlrimo RF wilido;

(d) celebração, pela Socledade, de qualquer contato com sociedade de economia
mìsta, órgão, entídade ou agAncia governamental brasíleira, federal, estadual ou
municípal, bem como a partìcipação da Soctedade em qualquer lícitação, Ieilãa ou
outrq modalidade de contralaç¿lo ptiblíca abrangida pela Lei n" 8.666, de 2I de junho
de 1993, conforme alterada;

(e) a críação ou a modiJìcação de quaísquer termos de qualquer dos seguintes
contpromissosJìnanceíros: (í) a oneração ou gravame de ativos da Sociedade que não
sejam relacionados ù compra de equipamentos ou at¡vos por meío de leasing; (ii)
oferecimeTtto de qualquer garant¡a relatìva a abrigações de qualguer entidade ou
pessoa; ou (iii) qualquer endívídamenlo para emprésllmos Jînanceíros;

(û qualquer assunlo relacíonado com a renúncia ou interrupçêto da prestação de
serviços com clientes chave ou multínacional ou modificação materíal no sistema de
compensação com tal clìente;

ß) a celebraçêlo de qualquer tansação com qualquer admínistrador, sócios da
Sociedade ou ainda com qucrlquer entidade controlada por qualquer ou
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socto;

(h) ¡nfegração ou associação com rlualquer agência d.e publícidade, vendas,
promoção ou relações públicas, exceto com aquelas que jtizerem parte do grupo
econômico da Sociedade ;

(Ð aprovação dadístibuição de remuneração gtobal anual dos adntinistradores e
dos executi'¡,os seniores, aprovada em Reunião de sócíos, inclusive bônus que sejam
pagos a esses pela Socíedade:

ú) canst¡îuição de qualquer subsidiória da Sociedade;

(k) aquisição ou alìenação de participação em negócíos ou plantas
elrcerramerlto desses negócios ott pldhtas;

ou

O aquisição, alíenação e constituíção de garantìa sobre qualquer imóvel, ativo ou
negócìo material da Sociedqde, qcceto em caso de reorganízação ínterna da Sociedade:

(m) abertura e encerramento dz Jìtiais;

(n) abertura e encerramento de linhas de negócíos ou de serviços;

(o) qualquer aquísíção de participações societárias, atìvos ou negôcios de outras
entidades ou realização de irwestimentos em oulras ent¡dades (exceto celebração de
insîrumenlos de dívída de curto prazo ou investimentos equivalentes de caixa qae
satisfaçam os crìtérios de in\restimento estabelecidos pelo Conselho de Admínistração);

(p) et conrratação de serviços de consultorla e/ou a celebração, pela sociedade, de
quølquer contrato, negócío ou transaçeio þra do curso nerrnal dos negócíos da
Socìedade, desde que previamente aprovado pelos sócios da Sociedade, nos termos do
presente Contrato Socíal ;

@ adoçdo ou modÍJîcação de qualquer plano de bônu¡, compensação e
participaçdo nos lucros, bem como planos de compensação ou de benq/ícios dos
empregados da Soctedade, nêlo pt evistos e exigidos pela legìslação aplicável;

(r) transferência de conta de clíentes da Sociedade ou de suas subsididrias para
outras agêncìas pertencentes ao grupo econùmíco da sociedade, exceto tal
transferênciaþr solicítada pelo próprío cliente ou tal transferência que a
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Sociedade atenda th,oigo cliente que seja concorrente de tal cliente ou que gete
conflito com esse clthteàUe a Sociedade prelenda prestar setts serviços;

(s) madi/ìcaçõo no alinhamento da Sociedade com uma marca do seu grupo
econômico;

Ø críação, implententação ou madiJìcação de qualr¡uer política inferna ou controle
înterno da Sociedade.

Paráerafo-tinico. A aprovação pelo Conselho de Administração das matérías descritas
no item (/) acima deverd ocorrer no prazo mâximo de 2 (dois) dias úteis contados da
ciência pelo Conselho de Administração do conteúdo da matéría a ser apreciadq e de
rodas as ínformações necessárias à tomada de decisão. Em caso de silëncio do
Conselho de Admínistração após decorrído o prazo de 2 (dois) dias úteís acima, a
matéria será consìderqda aprovada. "

"$füp-!l O Conselho de Administração reunir-se-á no nínimo 3 (três) vezes aa
ano para deliberar as matérías eonstantes no artigo l5 do presente Contrato Social,
conforme aplícóvel, e sempre que fæ convocado pot qualquer um de seus nembros,
respeilado o dísposto em Acordo de Sócios arquìvados na sede da sociedade- As
matérlas constûntes do artigo 15 que necessítem de aprovação em caröter de urgência
poderão ser aprovadas por correio eletrônico pelos membros do conselho de
Administração, cuja aprovação serå posteriormentc ratifrcada em reuníão .þrmal
quadrimestral."

"¿tlipo lg. As reuniões do Conselho de .ildmìnistração ínstalar-se-ão cam a
presença de ao menos 3 (ffês) dos seus membros em primeíra convoeaçÊlo. Não tendo
han ído instalação da reuníão em prímeira convocação porfatta de quórum mencíonado
neste Artigo, será a reunião novamente convocada para realizar-se com antecedênciq
de 5 dias, sendo instalada com g presença da maíoría dos seus membros em segunda
convocaçêlo, respeítado o disposto em Acordo de Sócìos da Soeiedade.,,

4. IncRnsso nn Novos Sócros r Au¡unxro oo Cnrtrlu Soc¡ar-

4.1 Os sócios resolvem, por unanimidadq aprovar o aumento do capital social dâ Sociedade,
de R$20.363.070,00 (vinte milhões, trezentos e sessenta e três mil e seterta reais) para
R$20.721,994,00 (vinte milhões, setecenlos e vinte e um mil, novecentos e noventa e quatro
reais), totalizando, portanto, um aumento no valor de R$358.924,00 (trezentos e
oito mil, novecentos evinte e quatro reais), com acorrespondente emissão de35g.924
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e cinguenta e oito mil, novågeni¡s e vinte e quatro) novas quotâs, totalmente subscritas e a
serem integralizadas em "pldElpo"nte nacional, no prazo d,e até, 45 (quarenta e cinco) dias
contados da presente data, da segninte forma:

R$3s8.924.00358.924TOTAL
Rs50.908-0050.908Paulo
R$so.908.0050.908Rafael
R$50.908.0050.908Fernando
R$206.200,00206.200Eduardo

Valoi a seÉ,iritêerâIizado i.ä,iit'¡Â Oüôtas Sübsõritâs "ll rir'li, i,ii.; ., i¡,T4iiíqSócìötF¡'¿i i i:rili;lii:

4,2 Os sócios Publicis Holdings e A¡ebu renunciam expressarnente, de forma irrevogável e

irretratável, aos seus respectivos direitos de preferência na subscrição das novas quolas do
capital social ora emitidas.

5. CONSTTTUICÃoDE GR,A.VAME SOBRE QUOTAS

5.1 Nesta data: (i) Eduardo, Fernando, Rafael, Paulo, Publicis Holdings e Arebu, e, na
qualidade de interveniente anuente, a Sociedade, celebraram o Acordo de Quotistas da
Sociedade (Quotaholders'Agreement), por meio do qual, dentre outros assuntos, são regulados
determinados díreitos relacionsdos à transferência das quotas detidas pelos sócios da
Sociedade; e (ii) Eduardo, Femando. Rafael, Paulo e Vivid Comunicaçöes Ltda. ("Yjl4iI!) e,
na qualidade de interveniente anuente, a Sociedade, celebraram certos Instrumentos
Particulares de Cont¡ato de Alienação Fiduciária de Quotas e Outras Avenças, por meio dos
quais Eduardo, Femando, Rafael e Paulo transferi¡am a propriedade flrducifuia de suas quotas
de emissão da Sociedade à Vivid.

5.2 Em decorrência das alterações previstas nos itens 4,1 e 5.1 acinra, resolvem os sócios
alterar a Clâusula 5'do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova
redação:

"Atúso 5". O capítal socíal, Íotølmente subscrito, é de R820.721.994,00 (vínte milhões,
setecentos e vinle e um mil, noveccntos e noventa e quatro reaís) representado por
20,721.994 (vinte mìlhões, setecentos e vìnte e um mil, novecenlos e noventa e quatro)
quotas, com vqlor namtnal de R$ 1,00 (um reaQ cada, sendo que 20.363.070 (vinte
milhões, trezentas e sessenta e tês mil e setenta) guotas e4contrant-se ìntegralízadas e
as demqìs 358.924 (Íezentas e cinquenta e oilo mil, novecentas e vinte e quatro)
quotas serão Íntegralizadas em ølé 45 (quarentae cinco) dias contados dapresente
assim dìstrìbuldas enffe os sócios:

v
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700,000/"20.721.994
0,259r'o50.908Dos

Cesar
0,259/o

50.908Fernando Luíz da Costa e
Dinìz

1,0004206.200
0,01o/.aAreb B-V.
98,24%

20.3ß.A68Publicis
B.V.

Pa!úørafo 1o. a responsabilidade de cqda sócio é restríta ao valor de suas quotas, mas
lodos respondem solídariamente pela inregralîzação do capital social, nos termos do
artigo 1.O52 da Lei n" 10.406/02.

Porderøfo 2". cada quota corresponderá a I (um) voto nas deriberações sociais.

Parderafo 3o. Nos termos do arrigo 1.056 daLei t0.406/02, as quoras da sociedade são
indivislveîs.

ParáErafo 1"- Llma vez inlegralizadas as guotas, poderó o capilal socìal ser aumentado.
Observadas as dìsposíções legaís aplicdveis, os sócìos tcrão o direito de preferência para
subscrlção do aumento, na proporção do número de quoras de que sejam titurares, a ser
exercido no ptazo de 30 (trtnta) dÍas, contados da corrcspondente deriberação.

Pardsralo 5". Todas as guotas de titularídade dos sócios estã.o t¡ínculadas ao Acordo de
Quotistas da sociedade celebrado em I0 dejulho de 20jg, o quar contém, dentre outros
assuntos, ,,egras aplìcúveÍs à trans¡l"erência de quotas pelos sócios.

larderolo 6". Foram alienadas /ìduciariamente em ¡favor da vivid Comunicações LÍda.
todas as quotct't emitidas nesta data pela Sociedade de proprìedade de Eduardo Símon
Pereíra e todas as quotqs que vìerem a ser emitidas pela Sociedade e subscritas por
Eduardo Simon Pereìra' noí terrnos do fnstrumento Particular de Alienação Fiduciárìa
de Quotas e oufi'as Avenças, clatado de t 0 de julho de 201 g, o qual se enconfi,a arguívado
na sede da Socíedade.
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Pørdsrafo 7"' Foram aneaQaasþauciarlamertte em lfavor da vivid comunicações Ltda.
todas as quotus emitidas nëstatiata pela sociedade de propriedade de Fernando Luiz dacosta e silva Dlniz e todr¡s cts quotqs que vìerem a ser emìtídas pela socíedøde esubscritas por Fernando Luiz da cosla e silva Dìniz, nos termos do InstrumenÍo
Particulur de Alienação FiduciórÍa de Quotas e outras Avenças, datado de l0 de julho
de 2018, o gual se encontra arquivado na sede da Sociedade-

Pørderafo 8!' .Foram alienadasfiduciariantente ent¡favot, da VivÌd camunÍcações Ltda,todas as quolas emitidas nesla data pela Socíedade de propriedade de paulo cesar
Abdala llha e todas as guotas que vierem a ser emitìdas pela sociedade e subscritas por
Paulo Cesar Abdala llha, nos terrnos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciória
de Quotas e outras Avenças, datado de t 0 deiulho de 2ot 8, o qual se encontra arquivado
na sede da Socíedade.

Pørllerafo 9"' Foram alienadasfiducíariqmente emfavor da Vìvid ComunÍcações Ltda.
todas as quotas emitidas nesta datapela Socledade de propriedade de Rafael (.Irenha Dos
sanlos e todas as quotas que vierem a ser emítidas pela sociedade e subscritas por Rafael
urenha Dos Santos, nos termos do rnsffumento Particular de Alíenação Fiduciárìa de
Quotas e ourras Avenças, datado de 1a dejurho de 201g, o quar æ ènconrra arquivado
na sede da Socíedade-,,

6. AyERBAcÃo pE F¡Lr.lL

6'L Resolvem os sócios alterar o Contrato social para fazer constar a ñIial da Sociedade, já
existente, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na praia deBotafogo, n" 440, sala 1701, Botafogo, cüp 22zsa-040, devidamente inscrita perånte oCNPJ/I4F sob o n" 73'163.52g/a002-80, e com seus alos a¡quivados na Ju¡ta comercial doEstado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33901439590.

6.2 Em razão da deliberação aprovada acima, resolvem os sócios alterar a redação do artigo
20 do contrato social da sociedade, o qual passará a viger com a seguinte neva redação:

"Artipo 2". A Socledade tem sede e foro na Avenída Presídente Juscelino Kubitschek.
1.909, 22" andar, Torre Norre, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, Cidade de São
Paulo, Estado de São paulo, podendo, por delÍberação do Conselho de Administração,
abrir, manter e lfechar /ìtiais e escritórios de representação em qualquer parte do
territórìo nacionøl ou no exteríor,

v
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Pardsrafo Únìco. ,n comfanÈ).rcmJìlial na cidadc do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Praia Botaþgo, n" 44A, sala 1701, Botafogo, CEp 22250-040, inscrita no
CNPJ/MF sob o n" 73.163.529/0002-80, e com seus atos arquivados na Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33901439590, onde são desenvolvìdas todas as
atividades constantes do objeto socíal da Sociedade."

7. Coxsor,rp4cÂo oo Coxrna'ro Socrer.

7.1 Por fim, dianre das alterações acirna aprovadas. resolvem os sócios ratificar as cláusulas
do Contrato Social da Sociedade que não foram expressamente alte¡adas por este instrumentoo
bem como consolidar referido Contrato Social, o qual passará a vigorar com a seguinte nova
redaçäo:

"CoNTR¡to SocIAL D¡,
DPZ&T Col4UNlcAçôEs LrpA,

CAPÍTULO I
DENOMINAçÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO

Artieo 1". ADPT.dz'Î Comunicações Ltda. ("Socied¿de") é uma sociedade empresária limitada
e suas atividades são regidas pelo presente Contrato Social e pelas disposições da Lei n"
10.4A6102, e, em suas omissões, pela Lei n" 6.4O4176.

Artieo 2". A Sociedade tem sede e foro na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909,
226 andar, Torre Norte, vila Nova conceição, cEP 04543-907, cidade de são Paulo, Estado
de São Paulo, podendo, por deliberação do Conselho de Administração, abrir, manter e fecha¡
filiais e escdtórios de representação em qualquer parte do teritório nacional ou no exterior.

Paráer¡fo Único. A Companhia tem filial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praia Botafogo, n" 440, sala I ?01, Botafogo, cEP 22250-040, inscrita no cNpJ/MF
sob o no 73.163.529/0002-80, e com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro sob o NIRE 33901439590, onde são desenvolvidas todas as atividades constantes
do objeto social da Sociedade.

Artiqo 3". A duração da Socie.dade é por tempo indeterminado.
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Artieo 4". A Sociedade tem por'o'Helål1a¡ a prestação de serviços de propaganda, publicidade,
marketing e comunicações; (b)iareålieação de promoções e convenções; (c) a representação
de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; (d) a produção de fotografias para firrs
publicitários de clientes e anunciantes; e (e) aprestação de serviços de assessoria e assistêneia
pertinentes às atividades anteriores, podendo participar do capital social de outras sociedades.

CAPiTULO II
CAPITAL SOCIÄL

Ärtiqo 5". O capital social, totalmellte subscrito, é de R$2O.721 .994,OO (vinte milhôes.
setecçntos e vinte e um mil, novecentos e noventa e qualro reais) representado por 20.721 ,994
(vinte milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e quatro) quota-s, com vâlor
nominal de R$ 1'00 (um real) cada, sendo que 20.363,070 (vinte milhões, trezentas e sessenta
e três mil e setenta) quotas encontra¡rr-se integralizadas e as demais 358.924 (trezentas e
cinquenta e oito mil, novecentâs e vinte e quatro) novas quotas serão integralizadas em até 45
(quarenta e cinco) dias contados dapresente data, assim distribuidas entre os sócios:

l00.oool.20.72L.994TOTA.L
O"25o/o50.908Rafael Urenha Dos Santos
O.25V"50.908Paulo Cesa¡ Abdala llha

O,25o/o
50.908Femàndo Luiz da Costa e Silva

Diniz

1,00%206.200Eduardo Simbn Pereira
0"01YotArebu Holdinss B.V.

98-24o/"20.363.068Publicis Grour¡e Holdinss B-V

P¡råerafo !3. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidarìamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da
Lei n" 10.406/02.

Parásrafo 2o. Cada quota corresponderá a 1 (um) voto nas deliberações sociais

Parásrafg 3". Nos tennos do artigo 1.056 da Lei 10.406102, as quotas da Sociedade são
indivislveis.

Parágraf,o 4". Uma vez integralizadas as quotas, poderá o capital social
Observadas as disposições legais aplicáveis, os sócios teräo o direito de

p
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subscrição do aumento, r,u propd.þo"áE ,rú-"ro de quotas de que sejam titulares, a ser exercido
no prazo de 30 (trinta) dias, conÊadoidø conespondente deliberação.

Paráqrafo 5". Todas as quotas de titularidade dos sócios estão vinculadas ao Acordo de

Quotistas da Sociedade celebrado em 10 de julho de 2018, o qual contém. dentre outros
âssuntos, regras aplicáveis À transferência de quotas pelos sócios.

Parágrafo 6o. Foram alienadas fiduciariamente em favor da Vivid Comrrnicaçôes Ltda. todas
as quotas emitidas nesta data pela Sociedade de propriedade de Eduardo Simon Pereira e todas
as quotas que vierem a ser emitidas pela Sociedade e strbscritas por Eduardo Simon Pereira,
nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas e Outras Avenças,
datado de 10 dejulho de 2018, o quâl se encontra arquivado na sede da Sociedade.

Paróerafo 7". Foram alienadas fiduciariamente em favor da Vivid Comunicações Ltda. todas
as quotas emitidas nesta data pela Sociedade de propriedade de Fernando Luiz da Costa e Silva
Diniz e todâq as quotas que vierem a ser emitidas pela Sociedade e subscritas por Femando
Luiz da Costa e Silva F)injz, nos termos do Instrumento Particula¡ de Alienação Fiduei¡å.ria de

Quota.s e Outras Avenças, datado de l0 de julho de 201 8, o qual se encontra arquivado na sede
da Sociedade.

Parásrafo 8o. Foram alienadas fiduciariamente em favor da Vivid Comunicações Ltda. todas
as quofes emitidas nesta data pela Sociedade de propriedade de Paulo Cesa¡ Abdata Ilha e todas
as quotas que vierem a ser emitidas pela Sociedade e subscritas por Paulo Cesar Abdala IIha,
nos termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduci¡i¡ia de Quotas e Outras Avenças,
datado de l0 dejulho de 2018, o qual se encontra arquivado na sede da Sociedade.

P+rÁqrafo 9o. Foram alienadas fiduciariamente em favor da Vivid Comunicações Ltdâ. todas
as quotas emitidâs nesta data pela Sociedade de propriedade de Rafael Urenha Dos Santos e
todas as quotas que vierem a ser emitidas pela Sociedade e subscritas por Rafael Urenha Dos
Santos, nos tertnos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas e Outras
Avenças, datado de 10 dejulho de 2018, o qual se encontra arquivado na sede da Sociedade.

CAPÍTULO UI
REUNIÃO DE SÓCIOS

Artieo 60. As principais decisões relacionadas à Sociedade serão tomadas em Reunião de
Sócios.

12
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Artiso 7o. os sócios reunir-se-ãð.áqüalquer tempo, sempre que houver interesse da Sociedade,
e part i cul armente para deliberar hctrb as se gui ntes matérias :

I. alte¡ar ou reformar o Contrato Social;

lI' eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e,
quando instalado, do Conselho Fiscal;

IU. fixar a remuneração global dos administradores;

ry. tomar" anualmenle, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações
financeiras por eles apresentadas;

V. deliberar sobre a distribuição dos Iucros da Sociedade; .

VI- deliberar sobre a transformaçãô, fusão, incorporação e cisão da Sociedade, a sua
participaçäo em grupos de sociedade e a incorporação de outras sociedades;

VU. delibera¡ sobre a dissolução e liquidação da Sociedado, eleger e destituir liquidantes e
julgar lhes as contas; e

Vru. deliberar sobre a autorização dos administradores para confessarem a falência ou
pedirem a recuperaçãojudicial ou extrajudicial da Sociedade.

Parágrefo trnico. A realização de Reunião de Sócios para o exarne, discussão e aprovação do
balanço patrimonial, demonslrações financeiras, relatórios de administração e distribuição de
lucros deverá acontecer anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses subsequentes ao fim do
exercício social da Sociedade.

Artiso 8". As Reuniões de Sócios serão convocadas por decisão de qualquer dos sócios. Os
avisos de convocação serão feitos por carta" ou qualquer outra forma escrita, com antecedência
de pelo menos 10 (dez) dias. O aviso conlerá informações acerca da data" lugar e hora da
reunião, bertr como cópia dos documentos necessários ao escla¡ecimento dos sócios. A Reunião
de Sócios poderá ainda, por unanimidade, deliberar acÆrca de qualquer outra matéria não
inclulda no aviso de convocação.
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Parásrafo 1". Dispensam-se as"$nìgÊdades de convocação previstas acima quando todos os
sócios comparece¡em à Reuniãdoa éqrre..nme,rte se declara¡em cienres da ordem do dia, data,
hora e local da Reunião.

Paráqrafo 2o. Para a regular instalação da Reunião de Sócios e tomada de decisões válidas,
será exigída, em primeira convocação, a presença de no mínimo % (três quartos) das quotas
representativas do capital social, nos termos da lei. Em segunda oonvocação, a ser feita com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a Reunião de Sócios será instalada com qualquer
número.

Parásrafo 3"' Os sócios sefâo considerados presentes na Reunião de sócios se participarem por
telefone, ou qualquer ouûo meio eletrônico, e todos os sócios participantes da reunião forem
câpazes de ouvir umas às outras. Os sócios também serâo considerados presentes oaso
entreguem seu por voto por fax, telegrama ou qualquer outra forma escrita.

Parásrafo €. O sócio ausente poderá ser representada na Reunião de sócios por unr procurador
com poderes especí{ìcos. o procurador deverá ser outro sócio ou um advogado.

Parriqrafo 5o. As Reuniôes de Sócios serâo conduzidas por uma mesa composta por um
Presidente e um Sec¡etário, escolhidos entre os sócios,

Parágrefo 6". A Reunião será dispensada no câso de todos os sócios decidirem por escrito
sobre a matéria que nela seria discutida.

Artipo 9. As deliberações sociais serão aprovadas ou não de acordo com os quóruns previstos
na lei.

CAPÍTULO ry
ADMINTSTRAçÃO DA SOCIEDADE

sEc.Â.o r - pISPosIçÕES GERATS

Artiso 10. Os órgãos de administragõo da Sociedade são o Conselho de Administração e a
Di¡etoria.

Artieo 11' Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pelos Sócios em
de Sócios e os membros da Diretoria pelo Conselho de Administração.
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ArtiEo 12. Cabe¡á ao Conselho'$ð Â.&ninistração especificar e individuaïízar a remuneração
dos membros do Conselho de .4d¡niristração e da Diretoria, respeitada a remuneração global
aprovada pelos Sócios em Reunião de Sócios.

Artieo 13. Nos casos de ausência ou impedimento de qualquer dos administradores, os Sócios,
em Reunião de Sócios ou o Conselho de Administração, conforme o caso, deliberará sobre a
sua substituição e a adoção de outras medidas que considera¡ oportunas.

sEçÃo rr ^ coNSELHo pE ADMTNTSTRAÇÃO

Artieo 14. O Conselho de Administração será eomposto de, no mínimo, 3 (lrês) e, no máxirrro,
5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 1 (um) ano, sendo
permitida a reeleição.

Paráerafo Único. O Conselho de Administração terá um Presidente e urn Vice-P¡esidente,
nomeados pelos Sócios em Reuñião de Sócios que os eleger. Em caso de ausência, o Presidente
será substituldo pelo Vice-Presidente.

Artieo 15. Respeitado o disposto na lei aplicável e no presente Contrato Social, competirá ao
Conselho de Administração a aprovação das seguintes matérias, por maioria símples de votos:

(a) determinação das pollticas gerais de negócios;

(b) celebraçâo, pela Sociedade, de qualquer contrato ou uma série de contratos com
objeto e partes semelhantes, em nome de seus clientes (incluindo, sem se limitar,
velculos de comunicação, produlores, fotógrafos e atores), com um valor anual maior
que R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). A aprovação do Conselho de
Administração não serå necessária para conhatos celebrados peta Sociedade em nome
de seus clientes cujo objeto seja compra de mídia ern f'V Aberta (Open TV), TV a Cabo
(Pay TV); plataforma Facebook, Google e TWitter;

(c) celebração, pela Sociedade, de qualquer contrato (ou uma série de contraios que
tenham objeto e partes semelhantes) envolvendo obrigaçöes por parte da Sociedade,
inoluindo, sem se límita¡, contratos de prestação de serviços de limpeza, serviços
gráficos e contratação de planos de sarlde para empregados da sociedade, com um valor
anual maior que R$ 360.000,00 (trezenfos e sessenta mil reais). A celebração de
contratos dessrita nesse item (c) com um valor anual menor que R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) também deverá ser aprovada pelo
Administração caso tais despesas não estejam previamente previstas no
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(d) celebraçã.o, pela Sociedade, de qualquer contrato com sociedade de economia
mista" órgão, entidade ou agência governaÍtental brasileira, federal, estadual ou
municipal, bem como a participação da Sociedade em qualquer licitaçâo, leilão ou outra
modalidadedecontrataçãopúblicaabrangidapelaLeinns.666,de2l dejunhode 1993,
conforme alterada;

(e) a criação ou a modificação de quaisguer teñnos de qualquer dos seguintes
compromissos financeiros: (i) a oneração ou grâvame de ativos da Sociedade que não
sejam relacionados à comp¡a de equipamentos ou ativos por meio de leasing; (ii)
oferecimento de qualquer garantia relativa a obrigações de qualquer entidade ou pessoa;
ou (iii) qualquer endividamento para empréstimos financeíros;

(Ð qualquer assunto relacionado com a renúncia ou interrupção da prestação de
serviços com clientes chave ou multinacional ou modificação material no sistema de
compensação corir tal cliente;

(g) a celebração de gualquer transação com qualquer administrador, sócios da
Sociedade ou ainda com qu^lquer entid¿de controladâ por qualquer administrado¡ ou
sócio;

(h) integração ou associação com qualquer agência de publicidadq vendas,
promoção ou relações públicas, exceto com aquelas que fizerem parte do grupo
econômico da Sociedade;

(Ð ap¡ovação da distribuição de remuneração global anual dos administradores e
dos executivos seniotes, aprovada em Reunião de Sócios, inclusive bônus que se.iam
pagos a esses pela Sociedade;

0) constituição de gualquer subsidiá¡ia da Sociedade;

(k) aquisição ou alienação de participação em negócios ori plantas ou encenamento
desses negócios ou plantas;

(l) aquisigão, alienação e constituição de garantia sobre qualquer imóvel, ativo ou
negócio material da Sociedade, exceto em caso de reorganização intema da Sociedade;

(m) abertura e encerra¡nento de filiais;
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(n) abertura e encerramen{ô +:¡"t"r de negócios ou de serviços;

(o) qualquer aquisição de participações societárias, ativos ou negócios de outras
entidades ou realização de investimentos ern outras entidades (exceto celebração de
instrumentos de dlvida de curto prazo ou investimentos equivalentes de caixa que
satisfaçam os critérios de investimento estabelecidos pelo Conselho de Administração);

(p) a contratagão de serviços de consultoria e/ou a celebração, pela Sociedade, de
qualquer contrato, negócio ou transação fora do curso normal dos negócios da
Sociedade, desde que prevíamente aprovado pelos sócios da Sociedade. nos termos do
presente Contrato Social;

(q) adoção ou modificação de qualquer plano de bônus, compensação € participação
nos lucros, bem como planos de compensação ou de beneficios dos empregados da
Sociedade, não previstos e exigidos pela legislagão aplicável;

(r) transferência de conta de clientes da Sociedade ou de suas subsidiiírias para
outas agências pertencentes ao grupo econômico da sociedade, exceto se tal
transferência for solicitada pelo próprio cliente ou tal transferência possibilite que a
Sociedade atend¿ um out¡o cliente que seja concorïente de tal cliente ou que gere
conflito com esse cliente que a Sociedade pretenda prestar seus serviços:

(s) modificação no alinhamento da sociedade com uma mârca do seu grupo
econômico;

(t) oriação, implementação ou modificação de qualquer polftica intema ou controle
interno da Sociedade

Parásrafo Único. A aprovação pelo Conselho de Administração das matérias descritas no item
(Ð acima deverá ocorrer no prazo mâximo de 2 (dois) dias úteis contados da ciência pelo
Conselho de Administração do conterido da matéria a ser apreciada e de todas as informações
necessárias à tomada de decisão. Em caso de silêncio do Conselho de Administração após
de'corrido o Prazo de 2 (dois) dias rlteis acima, a matéria será considerada aprovada.

Artiso 16. O Conselho de Administração reunir-se-á no mínimo 3 (três) vezes ao ano pa¡a
deliberar as matétias constantes no artigo 15 do presente Contrato Social, conforme aplicável,
e sempre que for convocado por qualquer um de seus membros, respeitado o disposto eñ
Aco¡'do de sócios arquivados na sede da Sociedade, As matérias constantes do 15 que

t7

ø

artigg

{

Junta Corerôia:. do Eat'ådo do Rio dê itanel-ro
Emp¡êsa: DPZ&T COMUNTCACOES S.A.
NIRE: Protocolo: OO-2O|A/242219-B Data do protocoto: Zg/08/2}la
cERTrFrco o ÀRQUrvÀMENTo em 3J-/oB/2oLa soB o NúMERo 00003306912 ê demaís constantes do rermô deautenticaçåo.
Autênticação: 81EE0c1091838A92¡.39)D36024630269c6F3B3o4FB6Fc1Bgc?Dgoco19DFEo4s6
Para validar o documento acêsse http:,//www.jucerja.rj.gov.brlservicos,/chancetadigital, informe o no dê protocolo. Paq. L

D lucas de Almeida pereira

Pr,co P0BArIrTntIc,AçÁo Rg 3,70

01?

t-t_ËtT...:trl



necessitem de aprovação em caráteråç r:rþncia poderão ser aprovadas por correio eletrônico
pelos membros do Conselho de Adrgjpigigção, cuja aprovação será posteriormente ratificada
em reunião formal quadrimestral.

Artieo 1?. As reuniões do Conselho de Administração deverão ser convocadas com
antecedência de 15 (quinze) dias, por carta, fax ou correio eletrônico dirigido a cada
conselheiro, com a indicação do local, data e hora da reuniâo, a ordem do dia, e, sempre que
possível, ser acompanhada dos documentos relacionados às matérias indicadas na ordem do
dia e caso não seja possível, indicar onde os membros do Conselho de Administração pode
obter tais documentos.

Par¡igrafo Único. O comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de
Administraçâo dispensará as formatidades de convocação da reuniã.o.

Artieo 18' As reuniões do Conselho de Admïnistração instalar-se-ão com a presença de ao
menos 3 (três) dos seus memb¡os em primeira convocação. Não tendo havido instalação da
reunião em primeira convocação por falta de quórum mencionado neste Artigo, será a reunião
novamente convocada pata realizar-se com antecedênoia de 5 dias, sendo instalada com a
presença da maioria dos seus membros em segunda convocagão, respeitado o disposto em
Acordo de Sócios da Sociedade.

Artiso 19. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria dos
votos dos conselheiros presentes à reunião do Conselho de Administração, exceto no oaso em
que o pre,sente Contrato Social ou a leì aplicável exigirem quórum superior.

Artiso 20. Os membros do Conselho de Administração poderâo participar das reuniões por
intermédio de conferência telefônica, video conferência ou por qualquer ouro meio de
comunicação que permiø a identificação do referido membro e que disponha de comunicação
simultânea com todos os demais membros e pessoas prçsentes à reunião.

Pariler¡fo lJnico. Na hipótese d,o caput desle artigo, os membros que participarem da reunìão
lemotamente serão considerados presentes à reunião e deverão assinar a corresponderrte ata
eletronicamente, com assinatura reconhecida pela infraestrutura de chaves priblicas
reoonhecida pela legislação brasileirq ou fìsicamente.
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Artieo 21- A Diretoria será compoståp"i3 (dois) Diretores, sendo I (urn) Diretor presidenre,
e i (um) DiretorFinanceiro, todos eþj¡oq¡,glo Conseiho de Adrninisrraçâo e poreie destituíveis
a qualquer tempo, com ma¡dato de 3 (três) anos, permitida a reeleição.

Parágrafo l".Os Diretores tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado
em livro próprio, e perm¿rnecerão em seus cargos até aposse de seus sucessores.

Parágrafo 2"'Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá ao
Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em
qualquer dos casos, o prazo da gestão e a respectiva remuneração"

Artisp22. Competirá å Diretoria:

I. representar a Sociedade, em juizo e fora dele. perante todas as pessoas públicas e
privadas, incluindo a assunçâo de obrigações pela Sociedade, as repartições priblicas e
autatquias, federais, estaduais e municipais, as instituições financeiras e terceiros em geral;

II. praticar todos os atos que se façam necessários à consecução dos objetivos da
Sociedade, incluindo a alienação ou oneração de bens, observadas as disposições do presente
Contrato Social;

UI. apresentar ao Conselho de Administ¡ação e aos sócios, ern Reunião de Sócios, as
demonstrações financeiras e a propostâ sobre a destinação do lucro llquido do exercício findo;

IV. apresentar ao Conselho de Administraçâo a proposla de orçamento do exerclcio social
seguinte;

V, manter a gr¡årda e a conservagão dos liv¡os e bens da Sociedade;

VI. submeter todos e quaisque¡ contratos a serem celebrados pela Sociedade, seja em nome
próprio ou em nome de clientes, independentemente do valor envolvido, para aruilise, revisão
e aprovação do setorjurídico da Sociedade;

vII. zelar pelo compromisso da sociedade com compliance, por meio de ações que
âssegurem a independência do programa de Compliance e Integridade, a sua divulgação e o
seu aprimoramento e monitoramento continuos;

vIII. exercer as demais atribuições que a lei, o presente contrato social, Acordos de
arquivados na sede da sociedade, o conselho de Administração ou a Reunião de
confe¡irem.

lhe
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Artiso 23. Competirá aos Diretore¡jgegiprejuízo do que lhes for atribuldo pelo Conselho de
Administração ou pelo presente Contrato Social, respeitado o disposto nos parágrafos 1o, 2o e
30 deste artigo:

I' ao Diretor Presidente compete: (a) a gestão de planejamento estratégico da
Sociedade, com vistas ao seu desenvolvimento; (b) a gestão do desempenho da Sociedade no
mercado, por rneio de ações.iunto a clientes e do controle de seu fluxo de receitas, custos e
despesas operacionais; (c) a prospecção de novos clientes elou projetos no mercado de
comunicações; (d) a gestão da execução e planejamento dos trabalhos desenvolvidos pela
Sociedade, da administração de sua operação, da logfstica dos trabalhos e dos processos de
oriação, produção e distribuição; (e) o controle e administração dos fornecedores e parceiros
da Sociedade; (f) a contratação e administração dos recursos hu¡nanos da Sociedade; (g) a
administração e atualização dos sistemas e recursos de infraestrutura tecnológica da Sociedade;
(h) a gestão do planejamento de mídia e a represenlação da Sociedade para autoriza¡ a
veiculação de peças publicitárias por veiculos de divulgação; (i) a coordenação da celebração
de contratos da Sociedade junto a seus clientes, associações de olasse, veículos e imprensa
nacional.

II. ao Diretor Financeiro. compete; (a) toda e qualquer movimentação financeira, sem
limitaçâo de valor, perante qualquer instituição financeira, perante o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, perante as Caixas Econômicas, podendo
abrir, movimenlår e encerar contas, efetuar depósitos e retirar quantias, solicitar saldos,
extratos e requisitar t¿loná¡ios de cheques, emitir, assinar, aceitar, endossar e descontar,
cheques, ordens de pagamento ou de transferência de dinheiro, títulos, notas promissórias,
assìnar talonários, guias e recebimentos, dar e receber quitâção, emitir e endossar duplicatas
pâra cobrança e para desconto, assinar borderô, aceitar condições relativas a operação de
crédito dc qualquer natureza, assinar. contratos, inclusive de arrendamento mercantil, contrair
empréstimos, inclusive emitindo e assitrando promissórias para efeito de desconto ou garantia
bancária; (b) a assinatura ds oontratos em geral, em cor{unto com o Diretor Presidente ou cont
um procurador nomeado nos termos dos parágrafos 2o e 3o deste artigo; (c) adquirir e alienar
bens do ativo imobilizado respeitados os limites previstos nas políticas intem¿s da Sociedade;
(d) a gestão dos resultados financeiros da Sociedade; (e) â elaboração e cumprimento do
orçâÍrento anual da Sociedade, em conjunto com o Diretor Presidente; (f¡ a geração de
relatÓrios mensais de acompanhamento de resultados para a Diretoria; (g) o apoio a âtea
comercial na elaboração de planilhas de custo; (h) a integraçâo com departamentos financeíros
dos sócios da Sociedade, confonne aplicável; (i) a sua r€presentação perânte as repartições e
autoridades públicas federais, estaduais e municipais, incluindo o Banco Central do Brasil,
Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, Sec¡etaria da Fazenda do Estado São

20

v

alunta Corerc1al. do Estado do Rio dê ,taaêi¡o
Empresâ: DPZ&T COMUNIC.A.COES S.À',
NIRE: Protocolo: OO-2O1A/242219-8 Data do protocolo: Zg/Oe/ZOte
CERTIFICO o ÀROUMMENTo eñ 3!,/08/2078 soB o NúMERo 00003306912 e dàmais constantes do termo dê
au ten t icação .

Autênticação: B1EE0c1O91838A92A39OD36024630269C6F3B3O4FB6FC188C7DBOCO1gDFEO456
Pâra validar o documento acesse http:/,/www.jucer.ja.rj.gov.brlservicos/chanceladigital, informe o n" dê protocolo. Paq. 22/2-l

J-c
I

'tl,l

09

i,ucas de Almeida pereira

PAGOPONAUTEIYTTCANÁ.I''' -

. ultú

ÇEI'l-.:'l\

020



.aaa

Paulo, Instituto Nacional do seguró;s6¿iâl ("ng!g"), caixa Econômica Federal. peranre o
Fundo de Garzurtia por Tempo Oe qiyigi.ç"FcTs") e Prefeitura Municipal de São Paulo, em
todas as suas seções, divisões e departamentos, podendo assinar requerimentos e formulários
em nome e no interesse da Sociedade, bem como solicitar quaisquer documentos em seu nome;
Q) contrataçãcr e administração dos recursos huma¡ros da Sociedade; (k) a administração e
atualização dos sístemas e recursos de infraestrutura tecnológica da Sociedade; (l) a gestão do
planejamento de mldia e a representação da Sociedade para autorizar a veiculação de peças
publicitarias por velculos de divulgação; (m) a coordenação da celebração de conrratos da
Sociedadejunto a seus clientes, associações de classe, veículos e imprensa nacional.

Parógrafo 1".4 Sociedade será tepresentada, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele,
por 2 (dois) Diretores atuando em conjunto.

Par{grafo 2".4 Sociedade poderá ser repres€ntada, ainda, por 1 (um) Diretor em conjunto
com 1 (um) procurador, ou por 2 (dois) procuradores, respeitados os limites estabelecidos para
os poderes outorgados nas respeclivas procurações.

Paráerafo 3".4s procurações referidas neste artigo deverão ser outorgadas pela assinatura de
2 (dois) Diretores, especificando os poderes conferìdos ao procurador, bem como seu prazo de
validade, que não deverá ser superior a I (um) ano, exceto nos casos de procura ção " adjudícia" .

Àrtiso 24. Cada Diretor tem amplos poderes de admlnistração e gestão dos negócios, nos
limites das atribuições que lhe competem em razão do presente Contrato Social ou de
deliberação do Conselho de Administração, observando o objeto social e as prescrições legais.

Artieo 25. A Diretoria deve obter aprovação do Consclho de Administraçâo antes de tomar
qualquer medida ou providência que se enquadro nas ¡riatérias listadas no artigo l5 do presente
Contrato Social.

CÄPfTULO V
CONSELHOF'ISCÁ'L

Artieo 26. A Sociedade terá um Conselho Fisoal, composto de 3 (três) membros efetivos e
suplentes em igual nfrmero, eleitos e destitu{veis, a qualquer tempo, pelos sócios em Reunião
de Sócios.

Ãrtilo 27. O Conselho Fiscal não será permanente e somente setá. instalado a pedido de sócios,
na forma da lei aplicrivel. O seu fi¡ncionamento e o mandato dos seus membros
data da primeira Reunião de Sócios que realizar-se após a sua instalação.
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P-arágrafo 1.].o conselho Fiscal te¡åaqigibuiçöes previstas na lei aplicáver.

Par4srafo2o.Caberá ao Conselho Fiscal eleger o seupresidente na primeira sessão que for
realizada após a sua instalação.

Paráerafo 3o.As reuniões do Conselho Fiscal serão instaladas com a presença, pelo menos, da
maio¡ia dos seus membros.

Paráqrafo 4o.A rem rneraçâo dos membros do Consetho Fiscal será fixada pela Reunião de
Sócios que os eleger.

CÂPITULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL? DI1MONSTRAçÕES FINANCETRAS E DISTRIBUIÇÃO DE,

LUCR()S

Artieo 28' O exerclcio social coincidirá com o ano civil, com início em 0 l de janeiro e fim no
dia 3l de dezembro de cada ano.

Artieo 29. Ao fim de cada exercÍcio social, serão elaborados, nos termos da legislação em
vigor, o Balanço Geral e demais demonstrações financeiras.

ParáerSfo Único. Será facultado o tevantamento de balanços semestrais ou em períodos
menores e, a distribuição de lucros intermediá¡ios, observadas as disposições legais aplicáveis.

Artieo 30. Os lucros da Sociedade serão ou não distribuídos, proporcional ou
desproporcionalmente à participação de cada sócio no capital social da Sociedade, de acordo
com a decisão dos sócios em Reunião de Sócios.

Artieo 31. Do resultado do exerclcio serão deduzidos, antes de quaiquer participação,
eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda.

CAPfTULO IX
LTQUIDÁ.çÃO E DISSOLUçÃO

4,rtieo 32. A Sociedade entrará em liquidação e se dissolverá por deliberação da Reunião de
Sócios ê nos casos previstos na lei aplicável
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Paráerafo (Ìnico, A Reunião de Soe'ips: b"¡e deliberar a liquidação da Sociedade, determinarâ
o modo de liquidação e, se houve¡lSoljê'ftaçao dos Sócios, nomeará o Conselho Fiscal que
funcionará no periodo da liquidação.

Artieo 33. ,4. Diretoria será mantida no período da liquidação, competindo-lhe nomear o
liquidante e f¡xar a sua remuneração.

CAPÍTULO X
ACORDOS DE SÓCIOS

^A.rtieo 34. A Sociedade e seus administradores observarão e assegurarão o crrmprimento das
disposiçðes dos Aco¡dos de Sócios que eventualmente sejam celebrados entre seus sócios e
arquivados em sua sede social, nos termos dos artigos I l8 e seguintes da Lei no 6.404/76.

Artieo 35, As cessões e transferências de quotas da Soc.iedade somente serão válidas se feitas
em conformidade com as disposições previstas em Acordos de Sócios arquivâdo na sede da
Sociedade, se existente.

CÄPÍTULO XI
sol-uçÃo DE, DTSPUTAS

Artieo 36, A Sociedade, seus sócios, administradores e os membros do Conselho Fiscal
obrigam-se a resolver toda e quaisquer disputas ou controvérsias que possam surgir enlre eles,
relacionadas ou oriundas, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação
e seus efeitos, das disposições contidas na Lei n' 10,406102, no presente Contrato Social, nos
acordos e demais contratos celebrados entre os sócios da Sociedade e arquivados na sede d¿
Sociedade, inicialmente de forma amigável, mediante negociações diretas mantidas em boa-fé,
por um período não superior a 30 (trinia) dias.Na hipótese de, decorrido o prazo de 3O (trinta)
dias estabelecido no pÍesente afigo, as partes não chegarem a uma solução amigável, as
questöes, litlgios ou controvérsias serão dirimidas, em caníter definitivo, por meio de
arbitragem institucional, a ser institulda e processada de acordo com o Regulamento de
Arbitragem (o "B.egUlAæ!þ"') do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-
Canadá C'Cêrnara"), observadas as disposições do presente artigo.

Parágrafo 1o.A arbitragem será conduzida por 3 (três) árbitros, a s€îem nomeados e
substituídos na forma prevista no presente artigo e no Regulamento da Câmara.
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Parás4iafo 2o' A parte que desejar Aaijntðþ à arbitragem entregará à outra(s) parte(s) aviso por
escrito, requerendo que a controvetSia spja submetida a arbitragem, especificando o objeto do
Iitlgio e qualquer outro fato relevante, bem como o nome do árbitto que desejar indicar.

Parásrafo3".A(s) parte(s) notifìoada(s) terá(ão) l0 (dez) dias oontados do recebimento da
notificação mencionada no Parágrafo 2" acíma para nomear o a¡bitro de sua escolha. Caso a
parte notificada deixe de nomear tempestivamente o árbitro, ele seni nomeado pela Câmara, a
requerimento da parte notificante, consoante o Regulamento da Câmara, dentro de l0 (dez)
dias do requerimento.

Parásrafo4".Os dois fubitros nomeados da forma estabelecida acima terão l0 (dez) dias
contados da data de sua nomeação ou da ocomência da rlltima das nomeações para nomear o
terceiro árbitro, que presidirá o juízo arbitrai, Expirando-se este prazo sem que se tenh¿
chegado a um consenso quanto à escolha do terceiro árbitro, ele ser¿i então escolhido pela
Câma¡a, a requerimento de qualquer das partes, consoante o Regulamento da Câmara, dentro
de dez (10) dias do requerimento. Será vedada a nomeação de arbitro que seja afiliado, parente
ou empregado de qualquer das partes, ou de qualquer afiliada de qualquer das partes.

Parâerafo 5o. A arbitragem será conduzida no idioma porflrguês e terá lugar na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo. Manter-se-á uma transcrição literal das audiências.

Paráerafo 6". Os árbitros não poderão julgar por equidade.

Patá¡g.rafo 7". Os á¡bitros poderão proferir laudos provisórios ou interlocutórios, mas näo
poderito proferir laudos finais parciais. Os á¡bitros decidirão, no laudo final, todas as
pendências, litígios e disputas submetidas à arbitragem.

Parágrafo 8". O laudo a¡bitra¡ será proferido na Cidade de Sâo Paulo, Estado de São Paulo, e
conterá: (i) o relatório, contendo o nome das partes e um resumo do litígio; (ii) os fundamentos
da decisão, onde setão analisadas as questões de fato e de direito; (iii) o dispositivo, em que os
árbitros resolverão âs questões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para o
cumprimento da decisão, se for o caso; e (iv) a daø e o lugar em que foi proferido. o laudo
arbitral se¡á assinado por todos os ¿írbitros, Caberá ao presidente do tribunal arbitrai, na hipótese
de um ou alguns dos ¿fubitros não poder ou não querer assinar o laudo, certihcar, tal fato.

Parásrafo91O laudo arbitral conterá a condenação da parte perdedora ao pagamento de
honor¿írios de advogado (sucumbência), custas e despesas razo¿iveis (ou de parte destes, se
julgado apropriado) despendidos pela parte vencedo¡a na arbitragem, proporoionalme¡te à
intensidade do laudo em relação à parte vencida.
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'¡':
Paráerâfo 10o. Antes de instituÍdå.oiiuízo arbitral, qualquer das partes poderá requere¡
diretamente ao Judiciário medidas cautelares ou coercitivas. Após a instituição da arbitragem,
os fubitros estão autorizados, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer das partes,
a solicitar medidas cautelares ou coercitìvas, consoã¡te o artigo 22-A, daLei n" 93A711996,
conforme alterada."

E, por estarem assim justos e contratados, os sócios assina¡n o presente instrumentô em 3 (três)
vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) lestemunhas abaixo, para todos os efeitos
legais.

São Paulo, l0 dejulbo de 201 8

(

PUBLICIS GROUPE HoLD¡NGS B.V
p.p. Daniel Rodrigues Romão

Sócios Ineressantes:

P^ur-o fr,g¡.

Teslemunhas

AREBU HOLDINCSB.V
p.p. Daniel Romão
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DPZ&T CoruuilrcaÇons LrDA.
CNPJ/MF'n",'/ A J 63 .5291000 1 -08

NIRE 35.211.990.90s
e?Ò 6€e

Arn np RnuNlÃo Do CoNSBLHo DE AonlliltsrnacÃo
REALIZADA NN 1O DB JULHO IB 2018

1. Datn, HoR¡r n Local: Realizada ern 10 de julho de 2018, às 10 horas, na sede da

DPZ&T Comunicações Ltda. ("Sociedade"),localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909,22'andar, Torre Noile, Vila Nova

Conceição, CEP 04543-907 .

2. CoNvocnÇÂo p PnrspNÇn: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de

todos os membros do Conselho de Administração

3. CouposrÇÃo pa Mns¡: Foi indicado para presidir a Mesa o Sr. Daniel Roclrigues

Ronrão, o qual convidou a Sra. Andressa Genovesi ZizioIfi, para secretariá-lo.

4, ORnnu no D!Å: Deliberar sobre a reeleição do Diretor Presidente da Sociedade

5. DrunrRaÇons: Instalada a Reunião clo Conselho cle Administração, após a discr-rssão

da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conseiho de Aclministração

deliberaram. por unaninriclade de votos e sem qr"raisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

5.1. Resolvem apro\¡ar a reeleição do Sr. Bnu.rRno SluoN PEREIRA, brasìleiro, casado,

publicitário. portaclor cla Cédula de lclentidade RG no 28.121.786, inscrito no CPF/MF sob o no

184.708.298-07. residente e ciomiciliaclo na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. conr

endereço courercial na avenida Presiclente.hrscelino Kr.rbitscliek, 1909,22'andar. Torre Nofie,
Vila Nova Conceição. CEP 04543-907, como Diretor Presiclente da Sociedade. corrì mandato

de 3 (três) anos, a contar da presente data.

5.1.1. O Diretor ora reeleito toma posse erì seu cargo mediante a assinatura do termo d

posse corìstante no Anexo III da presente afa, declarando expressamente. sob

penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de

sociedades, e neln conclenaclo ou sob efeitos de conclenação, a pena que vede, ainda
qlre tenlpot'ariamente, o acesso a cargos pirblicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno. concnssão, peculato; olt contra a economia popular,

06 1021
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contra o sistena financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência.

contra as relações de consu*fio, a"fe pública ou a propriedade
èe

è6

5,2. Diante da deliberação tomada no item 5.1 acima, consignar que a Diretoria é composta

pelos seguintes membros:

(i) Sr. Eruanoo STNIoN PERuR,a,, brasileiro, casado, publicitário, poftador da Cédula de

Identidade RG no 28.721.786, inscrito no CPF/MF sob o no 184.708.298-07, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1909,22" andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP

04543-907, como Diretor Presidente da Sociedade; e

(ii) FnRNaNno MRNTcnBILI BorruRn, brasileiro, casado, administrador de empresas,

portador da Carteira de Identidade RG no 21.635.154-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o no

169.138.618-06, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Panlo, com

endereço comercial na Avenida Presidente Jusceiino Kubitschek,1909,22o anclat', lore Nofie,
Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, como Diretor Financeiro da Sociedade.

Bl¡cnnnauoi,qro: Nada mais havendo a ser tratado, foi encenada a Reunião do Conselho, da

qual se lavrou a presente Ata, a quai lida e achada confonne, foi assinada por todos. São Pauio,

10 de julho de 2018. Mesa: Daniel Rodrigues Rornão - Presidente;Andressa Genovesi Ziziotfi
- Secretário. Conselheiros Presentes: .lustlN KgNNgrH BllllNcst-py, GUtLHERME SACCoMANI

MoREIRa, JosÉ pos S,qNros E PASSos E EDUARDo SIH¡oN PgnplRa.

Certifìco que a presente ata é cópia fiel da ata transcrita no Livro de Registro dc Atas de

Reuniões do Conselho da Sociedade.

Mesa

Daniel Rodrigues Romão

Presidente cla Mesa
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DPZ&T CouuxrcaÇoEs LrDA.
cNPJ/l\,6le,n "" 7 3 . 1 63 . 52910 00 1 - 0 8

NTITE a3.211.990.905€:è

TERMO DB POSSE

O Sr. EnuaRDo SIMoN PERuR,.t, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de
Identidade RG no 28.721.786, inscrito no CPF/MF sob o n" 184.708.298-07, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 7909,22o andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP
04543-907 , declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a

administração de sociedades, e nem foi condenado, ou está sob efeitos de condenação, a pena
que vede, aincla que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falinientar. de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorência, contra as relações cle

consutno, a fe pirblica ou a propriedade e, neste ato, toma posse novamente no cargo cle Diretor
Presidente daDPZ&T COMUNICAçÕBS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF
sob o no 73 .163.52910001 -08, registrada na .lunta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35.211.990.905, com sede na Cidade cle São Paulo, Estado de São Pauio, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek. 1909,22" andar, Tone Nofie, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907
("Sociedacle"), cargo para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada
nesta data, com mandato de 03 (três) anos a contar da presente data, com todos os poderes,
direitos e obrigações que lhe são atribr-ríclos pelas leis e pelo Contrato Social da Sociedade.

São Paulo, 1 0 de julho cle 201 8

En ¡\ REIRA
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DP Z&T CorvruNrcaÇÕBs Lrpa"
CNPJ/MF n" 7 3.1 63.5291000 1 -08

, :^,):* 3s.2rLeeo.e0s

Ar,r or RnuNrÃo no Coxsnr,no nr Aonnr¡qlsr&rÇÃo
npAr,rzlor a*r 10 un Acosro on 2018

1. I)ar,L. fIoR¡. n Loc¿.r.: Realizada em 10 de agosto de 2018, às 10 horas, na sede da
DPZ8.T Comunicações Ltda. ("Spgiedade"),localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 22" andar, Torre Norte, Vila Nova
Conceição, CEP 045 43 -9O7 .

2. CoxvocacÃo n PnnsnNca: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de
todos os membros do Conselho de Administração.

3. CouposrÇÃo n¡. MBs¿.: Foi indicado para presidir a Mesa o Sr. Daniel Rodrigues
Romão, o qual convidou a Sra. Andressa Genovesi Ziziotti, paxa secretariá-lo.

4. Onnnvr oo Dra: Deliberar sobre: (i) a renúncia do atual Diretor Financeiro da
Sociedade, o Sr. Femando Meneghelli Bottura, e (ii) a eleição de novo Diretor Financeiro da
Sociedade.

5. Dnr,rsnRAcÕns: Instalada a Reunião do Conselho de Administração, após a discussão
da matéria constante da Ordem do Dia, os membr'òs do Conselho de Administração
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

5.1. Tomar ciência e consignar a renúncia do Sr. Fnnx¿.xno Mnxncrrnt,r,r BorruRn.,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n"
21.635.154-6 (SSP/SP), inscrito no CPFAyÍF sob o n" 169.738.618-06, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, 1909,22" anda4 Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907,
do cargo de Diretor Financeiro da Sociedade, nos termos da carta de renúncia apresentada nesta
data à Sociedade, que integra a presente ata,rta forma do Anexo I.

5.2. Ato contlnuo, aprovar a eleicão para o Cfugo de Diretor Financeiro da Sociedade, o Sr.
HrconJosÉ o¡. Srr.vn, brasileiro, divorciado, contador, portador da Carteira de Identidade RG
n" 33.766i.684-2 (SSP/SP), inscrito no CPFAyIF sob o n" 32I.7L7.678-20, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 22" andar, Torre Norte, Vila Nova

ORü¡tDE REG. gY¡I PES.ITAT ETA¡ilÃC "T
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04543-907, na Cidadé' de São Paulo, estááó ¿å Sao Paulo, com mandato de 3 (três) anos a
contar da presente data.

5.2.1. O Diretor ora eleitoil ,u*ä porr. em seu cargo mediante a assinatura do termo d.e

posse constante no Anexo II da presente ata, declarando expressamente, sob as
penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de
sociedades, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema frnanceiro nacional, contra as noffnas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade

5.3. Diante das deliberações tomadas no item 5.1 e 5.2 acima, consignar que a Diretoria é
composta pelos seguintes membros:

(Ð Sr. Eou¿.nno SrMoN PERnrnA, brasileiro, casado" publicitario, portador da Cédula de
Identidade RG no 28.721.786, inscrito no CPF/MF sob o no 184.708.298-07, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, I9O9,22" andar, Tone Norte, Vila Nova Conceigão, CEP
04543-907, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor Presidente da
Sociedade; e

(iÐ Sn. Hrcon JosÉ D.l SrLvA, brasileiro, divorciado, contador, portador da Carteira de
Identidade RG n" 33.766.684-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n" 32L.717.678-2O,
residente e domiciliado na Cidade de São Paùlo, Estado de São Paulo, com endereço comercial
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1209, 22" andar, Torre Norte, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-907, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor
Financeiro da Sociedade.

Excnnnanrnxro: Nada mais havendó a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho, da
qual se lavrou a presente /,lta, a qual lida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo,
24 de janeiro de 2O16. &s: Daniel Rodrigues Romão - Presidente; Andressa Genovesi
Ziziofti - Secretiirio. Conselheiros Presentes: JusuN KB¡INETH BILLINGsLEv (representado por
seu procurador Daniel Rodrigues Romão), GurlseRue Snccorr¿¿.Nr MoRETRA E EDUARDo
SrvroN PeRr,n¡,.
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CertifÏco que a presente ata é cópia fiel da ata transcrita no Livro de Registro dc Atas de
Reuniões do Conselho da Socie.dade.

(página de assin¿ÍtfuPal'ãá Ata de Reunião do Conselho de Administração

dø DPZ&T Comunicações Ltda., realizada em l0 de agosto de 2018).

Mesa:

õ

Daniel Rodrigues Romão
Presidente da Mesa

Conselho de Administração:

Pereira Moreira
Membro Conselho de Administração

Justin Billingsley
Presidente do Conselho de Administração

Por: Daniel Rodrigues Romão
Cargo: Procurador
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São Paulo, 10 de agosto de 2018.

DPZ,&T Comunicações Ltda"

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no 1909,
22 andar, Torre Norte, VilaNova Conceição,
São Paulo - SP
cEP 04543-907.

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor Financeiro

Prezados Senhores,

Eu, FERNANDO MENEGIrELLI BOTTURA, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da carteira de identidade RG n. 2I.635.154-6 (SSP/SP), inscrito no CPFAvIF
sob o no 169.738.618-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909" 22o andar, Torre
Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, venho pela presente comunicar a minha renúncia
ao cargo de Diretor Financeiro daDPZ&T Comunicações Ltda., sociedade limitada, inscrita
no CNPJ/ìv{F sob o n" 73.163.529/000l-08, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE 35.211.990.905, com sede na Cidadè.de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n" 1909, 22" anda4 Torre Norte, Vila Nova
Conceiçãoo CEP 04543-907 ("Sociedade"), solicitando as providências de V.Sas. para a minha
substituição em referido cargo.

Adicionalmente, outorgo à Sociedade a mais plena, ampla, irrevogável e irretratável
quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razáo do exercício do
cargo de Diretor Financeiro, declarando expressamente nada mais ter a receber ou reclamar da
Sociedade a este respeito a qualquer tempo, em juízo ou fora dele.

m,flAT.

0 I 1{0t/ 2020

Lucas de .{lneida Pereira

A

R$ 3,70
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Por fim, aproveito para.agradecer à Sociedade e aos demais membros da Diretoria por
ter contado com sua confiança elaqrelo, e pela oportunidade de contribuir para a história de
sucesso e crescimento da Socie'dãdélEue faço votos de que seja continua e duradoura.

Cordialmente, 
-isM

FERNAÑDO MENEGHELLI BOTTURA.

PES. ilÂT.

Sfti¡¡o,

tr Lucas de Almeida Pereira
aam P0RÀrrn+rrcA0Á0 p.$ 3,70
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DP Z&T ConauNrc¿.çÕns Lroa.
CNPJ/.NÍF n" 73.1 63.521/OOOI -O8

'N.ìRE 35.2t1990.90s

TERMO DE POSSE

O Sr. Higor José da Silva, brasileiro, divorciado, contador, portador da Carteira de Identidade
RG no 33.766.684-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n" 32"1,.717.678-20, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 22" andar, Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP
04543-907, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, declara. sob as penas da lei, que não
está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem foi condenado,
ou está sob efeitos de condenagão, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato; ou contta a economia popular , contra o sistema financeiro nacional, contra as norfnas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, neste
ato, toma posse no cargo de Diretor Financeiro daDPZ&T Comunicações Ltda., sociedade
limitada" inscrita no CNPJAyÍF sob o no 73.163.52910001-08, registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o NIRE 35.211.990.905, com sede na Cidade de.São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no 1909, 22" arrdat, Torre Norte, Vila
Nova Conceição, CEP 04543-907 ("Sociedade"), cargo para o qual foi eleito em Reunião do
Conselho de Administração realizada nesta data , com mandato de 03 (três) anos a conta¡ da
presente data, com todos os poderes ,.direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e
pelo Contrato Social da Sociedade.

São Paulo, 10 l8

Silva

TABzuI^":

S.ftub, 0

nlucasde,{lmeida
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ffi
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAGIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOI\4E

DPZ&T COMUNICACOES LTDA

(NOME DE FANTASIA)
DPZ&T

PORTE

DEMAIS

DA ATIVIDADE

73.11-4-00 - Agências de publicidade

E ÐAS ATIVIDADES

73.12-2-00. Agenciamento de espaços para public¡dade, exceto em veículos de comunicação

E

206-2 . Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK I9O9
NUMERO

1909
cotv
ANDAR 22 - TORRE NORTE

CEP

04.543-907
BAIRRO/DISIRITO

VILA NOVA CONCEICAO SAO PAULO

ENDEREçO ELEIRÕNICO
TRt BUTARTO@BR-RESOU RC ES.COM

TELEFONE
(1r) 4949-0700

AÏIVA
DATA DA CADASTRAL

12t02t2005

SITUAçAO ESPECIAL DATA DA ESPECIAL

DAÏA DE ABERTURA

10t12t1993
coMpRovANTE DE tNSCRIçAO E DE SITUAçÃO

CADASTRAL

NUIMERO DE ¡NSCRIÇAO

73.163.529/0001 -08
MATRIZ

UF

SP

(

25tO6t2021

Aprovado pela lnstruçåo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 2510612021 às 18:19:17 (data e hora de Brasília).
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ffi
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: 73.1 63.529/0001 -08

C.C.M:2.222.046-1

(

1de3
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ffi
Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contr ibuintes Mobiliários-CCM

CNPJ : 73. 1 63.529/0001 -08

c.c.M 2.222.046-1

TFE01101t200332409

5rss05t06t20176394

5ISS01t03t20042496

Qtd.Anú nciosAìíquota do lmpostoTributoData de lnícioCódigo

Código(s) de tributo(s)

Contribuinte

Pessoa Jurídica

Tipo de un¡dade

Endereço

Bairro

CEP

Telefone

lnfcio de Funcionamento

Data de lnscrição

CCM Centralizador

Tipo de Endereço

Nro. do Contribuinte de IPTU

Última Atualização Cadastral

DPZ&T COMUNTCAçÕES LTDA.

Comum

Produtiva

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEKOl9O9 CJ 221. EVGS

Vila Nova Conceição

04543-O1.L

Não Consta

LO/12/L993

07/0r/7994

Não consta

Comercial

299.t53.OO20-2

2s/09/20L8

05/06t2017SecundárioAgenciamento de espaços para publicidade, exceto em
veículos de comunicação

7312-2t00

1610312017PrincipalAgências de publicidade7311-4100

Data lnícioT¡poDescriçãoCódigo

CNAE

2de3

039



ffi
Prefeitura do Município de São Paulo

Secretar¡a Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 73. 1 63 529/0001 -09

C.C.M:2.222.046-1

Expedida em 25t06t2021 v¡a ¡nternet com base na Portaria sF n. o't B/2oo 4, de 25 de março de 2004.

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

Código para verificação de autenticidade: i3N6Fqf9
Data de validade: 25/09/2021

3de3
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Voltar lmprimir

(

C¿.Tx/|
cArxA ecoxôn¡rc* FEcIERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

f nscrição:
Razão Social:
Endereço:

73.163.529/0001-08
DPZ T COMUNICACOES LTDA
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909 ANDAR 22 TORRE NORT/ VTLA
NOVA CONCETCAO / SAO PAULO / Sp / 04543_sO7

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
débitos referentes a contribuições
obrigações com o FGTS.

de prova contra cobrança de quaisquer
e/ou encargos devidos, decorrentes das

Validade: 1 O / 04 / 2021 a O7 / OB/ 202L

CeÉificação Nú mero: 202I04L003480540 07 1616

Informação obtida em 25/06/202I IB:28:!B

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 JUDTCTÁRIO
JUSTÍçA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIIOS TRABALHTSTAS

NOme 3 DPZ,&T COMUNICACOES

CNPJ z 73.163. 529 /0001-08
Certidão na: 7539487 /202I
Expedição: 0I/03/2021", às

LTDA (MATRIZ E FTLIATS)

Validade z 27 /08/2027 180
de sua expedição.

13:43:50
(cento e oitenta) dias, contados da data

certifica-se que DPz&T coMUNrcAcoEs LTDA (MATRIz E FrLrArs),
inscrito(a) no CNPJ sob o nQ 73.L63.529/oool-o8, NÃo coNsTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhi-stas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei ne r2.440t de 7 de julho de 20!r, e
na Resolução Administrativa ¡e I470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011".
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Trj-bunais do Trabalho e estão atualízados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fil-iais.
A aceitação desta certidão condicj-ona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( http z / /www. tst. jus. br ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORI,IAçAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mi
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt€tst. jus.br:

nistério PúbI do
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

cERïDÃo PoslrlvA com EFEtros DE NEGAT¡vA DE DÉBltos RELATtvos Aos rRtBUTos
FEDERAIS E À DíUDA ATIVA DA UNñO

Nome: DPZ&T COMUNICACOES LTDA
CN PJ : 7 3.1 63.529 10001 -08

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. '151 da Lei no 5.172, de25 de outubro de 1966 -
CÓdigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisåo judicial que determina sua
desconsideraçäo para fins de certificaçäo da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. näo constam inscriçöes em Dívida Ativa da Uniäo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidäo
negativa.

Esta certidäo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgäos e fundos públicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange-inclusive as contribuiçöes sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do arI. 11da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 19g1.

A aceitaçäo desta certidäo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb. gov. br> ou < http ://www. pgfn. gov. br>.

Certidåo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.7s1, de2l1Ol2O14
Emitida às 1 1 :53:19 do dia 2410212021 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 2310812021.
Código de controle da certidäo: 9F7E.644C.3A29.8429
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PG¡/ n" 4, de 12 de abril de 2017, lnstrução Normatìva SF/SUREM no 3, de 6 de abril de
Decreto 50.691, de 29 dejunho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF no268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 18:13:56 horas do dia2510612021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F48041 1 0

A autent¡cidade desta certidâo deverá ser confirmada na pág¡na da Secretaria Municipal da Fazenda hltp:rtvww.prefeitura.sp.gov.brlsf

5,

FAZË N DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

SAOPAUTO
PREFEITURA DE

ffi

Certidão Número: 0648083 - 2021

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

73.1 63 .5291

DPZ&T COMUNICACOES LTDA.

23t06t2021

2011212021

lmposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de FiscalizaÇão de Localìzação lnstalação e

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde -

lmposto Sobre Transmissão de Bens

lnicio atv :10/1 2/1993 (AV

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

Unidades Tributárias:

ccv2.222.046-1-

Ressalvado o direito de a Fazenda M
q

d
ue vierem a ser apuradas ou
ocumento, relativas a tributos ad

REGULAR. Certifico os
006.711.635-3 e 006.71
regularidade fiscal,

A aceitação desta ce
http ://www. prefeitu ra

a partir de Jan/201 1 )

NO KUBITSCHEK, 01909 - CEP: 04543-01 1 )

e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste
la Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativaspe

icípio é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente
na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é

de infração n' 006.711.629-9, 006.711.631-0, 006.711.633-7, 006.711.634-5,
na dívida ativa não podem constituir óbice para a emissão de certidão de

rmações de PGIWFISC/AJ (SEl n" 6017.202010020035-0).

condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereÇo
sp . brlcidade/secretarias/f azenda/

Qualquer rasura invalidará este documento.



25t06t2021 004934081 6

PODER JUDICIARIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cERTtDAO ESTADUAL DE DtSTRtBUtÇÖES CíVE|S

CERTIDÃO NO:4422

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

FOLHA: 1/2

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AçÖES
c¡vEls, FAM¡LIA E sucEssoes, FALÊNcIAS, coNcoRDATAs, REcueERAçöES JUDtctAts E
EXTRAJUDICIAIS, EXECUçÕES FlScAlS E JUIZADoS EspEctAts ciVEtS, no período de 10 (dez)
anos anteriores a 2410612021, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***

DPZ&T COMUNICAçOES LTDA, CNPJ: 73.163.52910001-08, conforme indicação constante do
pedidO de CeftidãO.*********************************************************************************************

AS SegUinteS distfibUiçöeS'**********************************************

sÃo Baur,o
>> Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais.
Processo: 1583459-51.2017.8.26.0090. AÇão: Execução Fiscaf. Assúnto: ISS/ Imposto
sobre ServiÇos, Data: 26/07/2017. Exeqte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO pngtr).**i*
>> Foro CentraL Civef - 18" Vara Civef. Processo: 1050347-84 .2018 .8 .26. 0100 , Ação:
Procedimento Comum Civef. Assunto: Direito Autoraf. Data: 10/05/2018. Reqte: play It
Again CfiaCOeS e PfOdUCOeS Ltda, ****************************************I*******

Esta certidäo näo aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como auto(a). São apontados os feitos em tramitaçäo 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 ver¡ficada no Comunicado
SPI n.o 2212019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1a lnståncia, mesmo que estejam em
grau de recurso, e näo aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda
que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/R AZAO SOCIAL com 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
as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais
do nome indicado na certidäo (ElRELl, S/C, S/S, EPP, ME, MEl, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

0049340816

JSP
.¡

PEDIDO N':
Iililt ililtilililllilil tilfiililtll]ililtilll tiltilll
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PODER JUDICIARIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cERTTDAO ESTADUAL DE DtSTRtBUtÇóES CíVEIS

251O6t2021 004934081 6

FOLHA:212CERTIDAO No:4422

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

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 30 dejunho de2021

0049340816

wl/
046

PEDIDO N':
I ililt uililililllililtilililil ililil]ilil tiltill



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

slsTEMA PÚBL|CO DE ESCRTTURAçAO Dtc|TAL - Sped Versão:8.0.5

RECTBO DE ENTREGA DE ESCRTTURAÇÃO CONTÁBIL DtctTAL

TDENTTFTCAçÃO DO TTTULAR DA ESCRTTURAÇÃO
CNPJ

73.1 63.529/0001 -08

TDENTTFTCAçÃO DA ESCR ITURAÇÂO

oa escnruRnçÃo

ESTE LIVRO FOIASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

NIRE

353001 93695

ouAltFtcAçÃoDoslGNATARlO CPF/CNPJ

Signatario da ECD com e-CNPJ o 73163529000108

NÚMERo DO RECIBO:

4A.85.C3. 1 8.88.CE.43.7F.C4. 86.08.C6
6C. DC.78.C2.D7 .E8.28.01 - 4

NOME

DPZEÍ
COMUNICACOES

LTDA:731 635290001 08
ANTONIO MANUEL

MORGADO DOS
SANTOS:1 0420501 800

tto sÉRlE oo
CERTIFICADO

324630353514537844
333703527691 829355

92

671 11 4506225246346
3

VALIDADE

21/1212018 a
20/12/2021

11/05/2020 a
11/05/2023

RespoNsÁvel
LEGAL

Sim

Contador 1 0420501 800 Não

Escrituração recebida via lnternet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 2610512021 às 19:08:14

86. D4.88.90. F3.48.97.48
7 7 .7 9.83, AF .O 4.02.8 A.C 4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a aulenticação de que trala o art. 39 da Lei no 8.93411994.
Esle recibo comprova a autenticação.

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

Lei Complemenlat io 124712014.

NOME EMPRESARIAL
DPZ&T COMUNICACOES LTDA

TDENTTFTCAçÃO DO AROUTVO (HASH)

14. 85.C3. 1 8.88.C8.43.7F.C4.86.08.C6.6C.DC .7 8.C2.D7.EB.28.O1

{ATUREZA DO LIVRO

-ivro Diario Geral

l¡rú¡¡eno Do LrvRo

iro,

FORMA DA ESCRTTUBAçÃO COrurÁeL lpeníooo DA Escnrru
l'r't ,n', ,rnrn a 3't t12 t2o2(-ivro Diário

a47



Entidade: DPZ&T COMUNICACOES LTDA

Período da Escrituraçäo: 011011202O a31fi212020 CNPJ: 73.163.52910001-08

Número de Ordem do Livro: 103

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO q,ìm#

Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

Número de Ordem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

DPZ&T COMUNICACOES LTDA

3521 1 990905

73.1 63.529/0001 -08

103

Livro Diario Geral

SÃo PAULo

10t12t2002

31t12/2020

251502

TERMO DE ENCERRAMENTO

DPZ&T COMUNICACOES LTDA

Livro Diario Geral

103

251502

01t01t2020

31t12t2020

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1
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Entidade: DPZ&T COMUNICACoES LTDA

Período da Escrituração: O1/O112O2O a31t12/2020 CNPJ
Número de Ordem do Livro: 103

Período Selecionado: 01 de Janeiro de2020 a 31 de Dezembro de2O2O

73.163.529t0001-08

BALANÇO PATRTMONTAL þ ':i.:lt::

Descrição

1 - ATIVO

,I .1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.01 - DISPONIVEL

1.1.01.1 -Caixa

1 .1 .01 .2 - Bancos

1 .1 .01 .3 - Aplicacoes Financeiras

1.1.02 - CLIENTES

1.1.02.1 - Clientes Nacional

1.1.02.2 - Clientes Exterior

1.1 .02.3 - Clientes BV

1.1.02.4 - Clientes - lntercompany

1 .1 .02,5 - Clientes - a Faturar

1.1.02.7 - Clientes - Variacao Cambial

(-) 1.1.02.9 - Provisao Para Devedores
Duvidosos

1 .1 .10 - lmpostos a recuperar

'1 .1 .1 0. 1 - lmpostos a recuperar

1.1.10.2 - lmpostos diferidos

1.1.11 -Adiantamentos

1 .1 ,1 1 .1 - Adiantamentos a fornecedores

1 .1 .11 .2 - Adiantamentos a f uncionarios

1.l.12 - Partes relacionadas

1.1.12.1 - Contas a receber intercompany

1.1.13 - Outras contas a receber

1.1.13.1 - Outros titulos a receber

1.1.13.2 - Seguros a apropriar

1 .1 .1 3.3 - Outras despesas antecipadas

1 2. ATIVO NAO CIRCULANTE

1.2.10 - Contas a receber

1.2.10.1 - Contas a receber

1.2.1 1 - lmpostos a recuperar

1.2.11.2 - lmpostos d¡feridos

1 .2.12 - Depositos judiciais

1.2.12.1 - Depositos judicrais

1.2.15 - lmobilizado

Nota Saldo lnicial

R$ 357.382.139,94

R$ 291.213.726,99

R$ 36.974.487,39

R$ 500,00

R$ 172.943, 16

R$ 36.801.044,23

R$ 248.088 065,96

R$ 124.505 328,55

R$ 5 r3.000,01

R$ 969 036,49

R$ 534 719,84

R$ 126.282.525,57

R$ 50.815,60

R$ (4 767.360,10)

R$ 3.641.693,30

R$ 3.641 .693,30

R$ o'oo

R$ 1.287.063,55

R$ 501 .493,92

R$ 785 569,63

R$ 0,00

R$ 0,00

Rs 1.222.416,79

R$ 643.420,88

R$ 60.161,00

R$ s18.834,91

B$ 66.168.41 2,95

R$ 1 626.317,78

R$ 1.626.317,78

R$ 16.896.260,59

R$ 16.896.260,59

R$ 2.930.419,03

R$ 2.930.419,03

R$ 28.043 058,52

Saldo Final

R$ 378.317.111,28

R$ 324 296.697,1 0

R$ 130.553.8s2,09

Fì$ 500,00

R$ 1.084.749,90

Fì$ 129.468.602,19

R$ 182.379.619,34

R$ 47.690.943,37

R$ 0,00

R$ 7.448.379,53

R$ 297.865,75

R$ 131 .723.447,15

R$ 6.788,68

R$ (4.787 805,14)

R$ 7 989.805,81

R$ 5.330 726,40

R$ 2.659.079,41

R$ 894.413,44

R$ 309.361,84

F$ 585.051 ,60

R$ 1.297.071,34

R$ 1.297.071 ,34

R$ 1 .1 81 935,08

R$ 729.001,84

R$ 0,00

R$ 4s2.933,24

R$ 54.020.414,18

R$l

R$ 1.973.

R$ 12.825.

R$ 12.825.733,27

R$ 3.950.899,02

R$ 3.950.899,02

R$ 23.876.613,29

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 3
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Entidade: DPZ&T coMUNIcAcoES LTDA

Período da Escrituração: 01lO1l2O2O a31112/2020 CNPJ
Número de Ordem do Livro: 103

Período Selecionado: 01 de Janeiro de2020 a 31 de Dezembro de2020

73.163.529t0001-08

BALANÇO PATRTMONTAL

Descrição

1.2.15.1 - lmobilizado

(-) 1.2.15.2 - Depreciacoes Acumuladas

1 .2.16 - lntangivel

1.2.16.1 - lntangivel

(-) 1.2,16.3 - Amortizacoes Acumuladas

2 - PASSIVO

2,1.00 . PASSIVO CIRCULANTE

2.1,02 . FORNECEDORES

2.1.02.'l - Provisao de lVidia

2.1.02.2 - Provisoes de Producao

2.1.02.3 - Fornecedores de Midia

2.1.02.4 - Fornecedores de Producao

2.1 .02.5 - Fornecedores Administrativos

2.1 .02.6 - Funcionarios

(-) 2.1.02.8 - Fornecedores Exter¡or

2.1.02.9 - Fornecedores lntercompany

2.1.10 - Emprestimos

2.1.10.2 - Leasjng a pagar

(-) 2.1.11 - Adiantamentos

(, 2.1 , 1 1 .1 - Adiantamentos de clientes

2.1 .12 - Receitas diferidas

2.1 .12.1 - Receitas diferidas

2.1.13 - Obrigacoes trabalhistas e soc¡ais

2.1 .13.1 - Contribuicoes soc¡ais e impostos
trabalhistas

(-l 2,1 13.2 - Salarios a pagar

2.1.13.3 - Provisoes trabalhistas

2.1 .13.4 - Outras obrigacoes trabalh¡stas

2.1 .14 - lmpostos e contribuicoes a pagar

2.1 .14.1 - lmpostos e contrìbuicoes a pagar

2.1 .15 - Partes relacionadas

2.1.15.1 - Contas a pagar intercompany

2.1 .18 - Outras provisoes

2.1.18.1 - Provisoes de despesas

2.2.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Nota Saldo lnicial

R$ 39.913.916,36

R$ (11.870.857,84)

R$ 16 672.357,03

R$ 89.424.102,55

R$ (72.751 745,52)

R$ 357.382.139,94

R$ 279.299.481,90

R$ 236.069 036,36

R$ 107.591 .696,98

R$ 7 632.241,10

R$ 101.356.754,27

R$ 15.464.51 1,49

R$ 1.932.348,08

R$ 49 839,48

R$ (0,00)

R$ 2.041 .644,96

R$ 5.212.190,00

R$ 5.212.190,00

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 15.720.934,92

R$ 15.720.934,92

R$ 15.117.626,99

R$ 1.567.333,73

R$ (0,00)

R$ 6.063 261,58

R$ 7.487.031,68

R$ 3.171 .499,08

R$ 3.171 .499,08

R$ 2.829.071,47

Rs 2.829 071,47

R$ 1.179.123,08

R$ 1 .179. 123,08

R$ 40.810.340,70

Saldo Final

R$ 41 .423.1 04,36

R$ (1 7 546 491 ,07)

R$ 11.393.724,35

R$ 89.424.102,55

R$ (78.030.378,20)

R$ 378.317.1 1 1,28

R$ 295.084.317,37

R$ 256.332.484,67

B$ 157.216.754,01

R$ 3.428 994,40

R$ 63.143 648,65

R$ 14.850.150,29

R$ 2.316.108,33

R$ 2.051,25

R$ 46.492,96

R$ 15.328 284,78

R$ 5.697.750,00

F$ 5.697.750,00

R$ 't .401 .034,78

R$ 1.401 034,78

R$ 4,894 735,02

R$ 4.894.735,02

R$ 17.785.371,24

R$ 1.564.274,66

R$ (0,00)

R$ 7.467.483,58

R$ 8.753.613,00

R$ 6.574.467,51

R$ 6.574 51

R$ 1.670

R$ 1.670.003

R$ 728.470,39

Rç728.470,39

R$ 42.051 .71 1 ,79

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 2 de 3
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Entidade: DPZ&T COMUNICACOES LTDA

Período da Escrituraçãoi 01101/2020 a31fi22020 CNPJ
Número de Ordem do Livro: 103

Período Selecionado: 01 de Janeiro de2020 a 3'l de Dezembro de2020

73.163.529tO001-08

BALANçO PATRTMONTAL

Descrição

2.2,10 - Emprestimos

2.2.10.2 - Leasing a pagar

2.2.11 - Provisoes para riscos e
contingenc¡as

2.2.11.1 - Provisoes para riscos e
contingenc¡as

2,2.13 - Provisoes para passivo a descoberto

2.2.13.1 - Provisoes para passivo a
descoberto

2.3.00. - Capital social

2,3.01 - Capital social

2.3.01.1 - Capital social

2.3.02 - Lucros (prejuizos) acumulados

2.3.02.1 - Lucros (prejuizos) acumulados

O 2.3.02.2 - Juros sobre cap¡tal proprio

Nota Saldo lnicial

R$ 19.171 .490,00

R$ 19.171 .490,00

R$ 5.928.156,82

F$ s.928.156,82

R$ 15.710.693,88

R$ 15 710.693,88

Rg 37.272.317,34

R$ 20.721 994,00

R$ 20.721 .994,00

R$ 16.550 323,34

Rs 17.794.259,41

R$ (1.243.936,07)

Saldo Final

R$ 16.491 .570,00

R$ 16.491 570,00

R$ 4.873 925,55

R$ 4.873.925,55

R$ 20.686 216,24

R$ 20 686.216,24

R$ 41 .18't .082,12

R$ 20.721 .994,00

R$ 20.721 994,00

R$ 20.459.088,12

R$ 21 703.024,19

R$ (1 243 936,07)

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 3 de 3
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Entidade: DPZ&T CoMUNICACoES LTDA

Período da Escrituração: O1/O1l2O2O a31tj2t2020 CNpJ: 73.16g.52st0001-08

Número de Ordem do Livro: 103

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2O2O a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíC|O l, 1r.,'i
tt ':l, )

Descrição Nota

Total Receitas Operacionais Bruta

3.1.01 .1 - Receitas de Honorarios

3.1 .01 .2 . Receitas de Bonif icacao

(-) Deducoes da Receita Bruta

(-) 3,1 .02.1 - lmpostos s/ Receitas

Total Fleceitas Operacionais Liquida

(-) Despesas com Clientes

(-) 3.2.02.1 - Custos diversos

(-) 4.2.20.1 - Despesas com Clientes

Total Lucro Operacional

(-) Despesas Operacionais

(-) 4.1 .01 1 - Salarios e Ordenados

(-) 4.1 .01 .2 - Encargos sobre Salarios

(-) 4.1.01.3 - Beneficios

l-) 4.1 .01 .4 - Partic¡pacoes nos Lucros

(-) 4,1.01.5 - Despesas com Rescisoes

4.1.01.6 - Processos Trabalhistas

(-) 4.1 01 .7 - Outros Salarios

(-) 4.1.01 .B - Custo SSC

(-) 4.1 .01 .9 - Despesa de Pessoal entre
Unidades

4.2.01.1 - Alugueis

(-) 4.2.02.1 - Reparos e Manutencao

(-) 4.2.03.1 - Utilidades e Servicos

(-l 4.2.04.1 - Novos Negocios

(-) 4.2.05.1 - Viagens e Estadias

(-) 4.2.06.1 - Material de Escritorio

(-) 4.2.07.1 - lvlaterial de Computador

(-) 4.2.08.1 - despesas com Software

(-) 4.2 09.1 - Seguros

(-) 4.2.10.1 - ContÍibuicoes a Sindicatos e
Associacoes

(-) 4.2.11.1 - Devedores Duvidosos

(-) 4.2.12.1 - Aluguel de Equipamentos de
Escritorio

(-\ 4.2.13.1 - Despesas com Comunicacao

(-) 4.2.14.1 - despesas com Correios e Posta¡s

(-) 4.2.15.1 - Bens de Natureza Permanente

Saldo anterior

R$ 199.367.037,93

B$ 106.557.493,44

R$ 92.809 544,49

R$ (27.523.251 ,42)

R$ (27.523.251 ,42)

B$ 171.843 786,51

R$ (19 870.294,32)

R$ (12.841.328,23)

R$ (7.028.966,09)

R$ 151.973.492,19

R$ (1 10.654.062,41)

R$ (53.269 526,1 1 )

R$ (16.043.791,93)

R$ (12.147 280,45)

R$ (78.805,25)

R$ (2 386. 1 02,1 8)

R$ (1 .427.044,47)

R$ (1.790.966,63)

R$ (6.848.366,91)

R$ 890.31 1,34

R$ (3 532,71)

R$ (981 .434,05)

R$ (2.442.144,18)

R$ (370.723,86)

R$ (124.971 ,77)

R$ (475.519,72)

R$ (120.412,09)

R$ (1 .497 322,23)

R$ (46 98e,32)

R$ (440 33r,69)

R$ 10.188,56

R$ (1 053.682,38)

R$ (621.153,78)

R$ (290.893,53)

R$ (105.640,33)

Saldo atual

R$ 183.436.129,65

R$ 100.782.406,90

R$ 82.653.722,75

R$ (25 150.s35,94)

R$ (25 150.535,94)

R$ 158.285.593,71

R$ (16 073.941 ,98)

R$ (8.414 628,37)

R$ (7.659.313,61)

R$ 142.211.6s1 ,73

R$ (102.390.265,92)

R$ (49.905.694,01)

R$ (15.3r5.256,30)

R$ (13 585.491,01)

R$ (83.132,20)

Fì$ (3.006.958,79)

R$ 1.183.457,50

R$ (965.121 ,54)

R$ (6.938.862,7s)

B$ (971.896,34)

R$ 164 272,89

R$ (764.177,64)

R$ (1.843.721 ,72)

R$ (281 .358,29)

R$ (74.860,44)

R$ (324.580,88)

R$ (104.053,98)

R$ (1.551 .506,99)

R$ (61.064,33)

R$ (427.669,05)

R$ (20

R$ (902.009,95)

R$ (538.703,96)

Rç (217.805,77)

R$ (69.605,74)

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 'lltL
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Entidade: DPZ&T COMUNICACoES LTDA

Período da Escrituração: 01lO1l2O2O a31/12t2020 CNpJ: 7g.163.s2gt}001-08
Número de Ordem do Livro: 103

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2O2O a 01 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO DO EXERCíC|O

Descrição Noia

(-) 4.2.16.1 - Programas de Treinamento

(-) 4.2.17.1 - Relacoes Publicas

(-) 4,2,18.1 - Conducoes e Refeicoes

(-l 4.2.19.1 - Servicos de Terceiros

4.2.21.1 - Despesas e Reembolsos Gerais
entre Unidades

(-) 4.3.01 .1 - Despesas Tributarias

(-) Outras Despesas Operacionais

(-) 4.4.01.1 - Depreciacoes e amortizacoes de
imobilizado

(-) 4.5.01 .2 - Resultado de Equivalencia
Patrimonial

(-) 4.6.01 ,1 - Outros resultados operacionais

(-) Resultado Financeiro Liquido

(-) 5.1.01.1 - Juros e Descontos

(, 5.1 .01 .2 - lmpostos e Taxas

5.1 .01 .3 - Financeiras - Temporarias lR

5.2.01 .2 - Juros sobre capital proprio

5.3.01 ,1 - Receitas de Aplicacoes Financelras

5,3.01.2 - Outras Receitas Financeiras

(-) 5.3.01.3 - Financeiras - Temporarias lR

Total Lucro Liquido antes de IRPJ

Outras Receitas Operacionais

4.6.01 ,1 - Outros resultados operacionais

t) Prov¡soes de lmpostos

6.1 .01 .1 - lmposto de renda e Contribuìcao
Social - corrente

(-) 6.2.01.1 - lmposto de renda e Contribuicao
Social - Diferido

7 .1 .01.1 - Reversao de Juros s/ Capital
Propr¡o

Total Lucro Liquido

Saldo anterior

R$ (506 306,86)

R$ (1.506.019,79)

B$ (217.481 ,56)

R$ (5.883.053,12)

R$ (14.896,10)

R$ (860.169,31)

R$ (16.095 547,12)

R$ (13.6s6.244,34)

R$ (3.083.577,42)

R$ 644.274,64

R$ (3.743.202,83)

R$ (2.966.582,12)

R$ (377.504,72)

R$ (478,00)

R$ (1 .243.936,07)

R$ 401.961 ,51

R$ 391.772,72

R$ 51.563,8s

R$ 21.480.679,83

R$ 238.905,67

Fì$ 238.905,67

R$ (2.818.076,95)

R$ 0,00

R$ (4.062.013,02)

R$ 1.243.936,07

R$ 18.901 508,55

Saldo atual

R$ (s2.758,20)

R$ (443.609,97)

F$ (1 15.660,85)

F$ (4.178 964,16)

R$ 0,00

R$ (953.026,41)

R$ (16.0s0.17s,37)

R$ (1 1 .043 981 ,71)

R$ (4.975.522,36)

R$ (30.671 ,30)

R$ (1.735 297,03)

R$ (2.527.912,54)

B$ (238.667,70)

R$ 748,25

R$ 0,00

R$ 594 010,63

R$ 481 299,50

R$ (44.775,17)

R$ 22.035.913,41

R$ 488 129,17

R$ 488.129,17

R$ (1.407.836,58)

R$ 3.61 1,33

R$ (1.41 1.447,91)

R$ 0,00

R$ 21.116.206,00

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

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 2 de 2
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Entidade:

Período da Escrituração

Período Selecionado:

DPZ&T COMUNICACOES LTDA

O1lO1l2O2O a31ñ22o20 CNP 73.163.529/0001-08

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2O2O

Número de Ordem do Livro: 103

DEMONSTRAçÃO DAS MUTAçÖES DO pATRrrr¡On¡lO LIQU|DO

çôdigo rlâ Agftrtinaçáo dasContas de Patrirr6nb Líqddo

CAP|TAL SOCTAL (R$)

Efr#

Hi$ór¡co

Saldo ln¡c¡al em 01.01 .2020

APURACAO DE RESULTADOS EXERCICIO 2O2O

DIVIDENDOS APURADOS EM 2019 PAGOS EM 2O2O

Saldo Final em 31.1 2.2020
Notas

LUCROB PRã,UEOS ¡C¿'t.'t\fiJtDADOS (R$)

r 6_550.323,34

21.116.206,00
(-117.207 .441 ,22

20.459.088,1 2

Total (R$)

37.272.317,34
21.116.206,00

(-\17.207 .441,22

41.181.082,12

o
C,tl

20.721.994,00

20.72't.994,00

relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digitat- Sped 8.0.5 Página 1 de 1



DPZ&T COMUNICAçÕES LTDA.
CNPJ: 73.1 63.529/0001 -08
Balanço Patrimonial realizado em
Valores expressos em milhares de R$

ATIVO

CIRCULANTE
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber
lmpostos a recuperar
Adiantamentos
Partes relacionadas
Outras contas a receber
Despesas antecipadas

NAO CIRCULANTE
Tiiulos a receber
Depósitos judiciais
lmpostos diferidos
lnvestimentos
Partes relacionadas
lmobilizado
lntangível

Total do ativo

dezl2020 PASSIVO

130.554
182.380

7.990
894

1.297

729
453

324.297

1.973
3.951

12.826

CIRCULANTE
Emprestimos e financiamentos
Adiantamento de Clientes
Fornecedores
Receita diferida
Obrigações trabalhistas e sociais
lmpostos e contribuiçôes a recolher
Partes relacionadas
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar

NAO CIRCULANTE
Emprestimos e financiamentos
Provisão para riscos
Partes relacionadas
Provisão para passivo a descoberto
Outras provisöes

PATRIMONIO LIQUIDO
Capital social
Reserva de lucros e/ou (prejuízos) acumulados

Total do passivo e patrimônio líquido

23.877
11.394

dezl2O2O

5.698
1.401

256.332
4.895

17.785
6.574
1.670

728

295.084

16.492
4.874

20.686

42.052

20.722
20.459

41.181

378.317

54.020

378.317

Pq?thallo tuntz¿te le Acrt,?
Regrruldo Dor'zete de Assis {5 oe Ju.y de 2021 16:52 AD-)

REGINALDO DONIZETË DE ASSIS
Contador

cRc 1sP248622/O-0

\
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DPZ&T

lndices Financeiros. cl ¿ ËdFr.ü$åç56 då Þ¡ ãttuå6ãô ÈiÍÍtËêlrå d¡ €F¡Èr¡ ¡ quÊ 5E ¡¡finB
ellffiå Tr será åsåLi.* & fûrG ohtÈtivå ælas trdtces dÈ Liil¡iú

-

GÊrËt

patrtæ¡l¡l;

REGINALDO DONIZETE DE ASSIS

Contador
cRc7sP248622/A-0

SolrÈnct¡ ft¡ral, CoFFEü€ lqtg'e¡

et{re tl¡cr¡I¡rrEe + h¡Lfu*rel r tãlgÇ prt.o
l[r

þÐÍrlvr Ël¡c¡¡].¡nte + Þ,ã55!rtl ñÉo Cl.¡rulentp

åtiuo Tot-¿l
5{i ¡

Flt5å,¡o ClrÊrr¡¡n* ù Êrrrlrs flk¡ tirtul¡rts

ftt¡u €r¡qurr*c
LC-

Fãrtft¡ro çí.r.€ultfiÈa

Peq/'//a//o ,fuu/z¿ta lo Affr'(
Regìlaldo Donize¡e de Ass¡s (5 de July de 2021 16:53 ADT)

o
c'l
QI

LC - Liquidez Corrente

SG - Solvência Geral

LG - Liquidez Geral

1,0990

1.,L227

1,O275

R
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25t06t2021 CENP - Consulta

CERTIFICADO

O Conselho Executivo das Nomras-Padrão outorga à

DPZ&T COMUNTCAçOES lrOn
73.163.529/0001-08

Grupo Técnico I

este Certificado de QualificaçãoTécnica, por cumprimento das metas de
qualidade e comprornisso com as Normas-Padrão da Atividade Publicitária,
estabelecidas ern dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e oito.

São Paulo,06 de Setembro de 2018

Câio Bârsotti
Presidente

O preo de i igêncìa do Cenifìcado de Qualidade Técnica eslá condicionado à m¡nulenção dos comp¡onlissos lécnicos
de cefilicaçâo da Agência. o que dere ser conlìmtado em srvr:cenp.com.br Este documento tcnr valor por 90 d¡ns,

contâdos dâ dâfa de su{ em¡ssão, ¡ndicâda no rodapó ¡bâixo.

Enlidades Fu¡dadoras: Enlidâdes Associadas:

Emilido no dia 25106/202 I às I 8:38:57 - Códigos de Conlrole do Cetilìcado: D73 I 635290050

,Atenção: qualquei r6ur¡ ou emenda inralida¡á esle documenlo.

trIìI¡

# ¿qp 
^,?o H M nurw nå(aæ @*&se[ruffi

1t1https://sistemas.cen p.com. br/WebCENPCertificado/ConsultahtmlCert.aspx
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ANEXO III.2
MODELO A QUE SE REFERE O rTEM 10.2.5.1. DO EDTTAL

Nome completo: EDUARDO SIMON PEREIRA
RG no:28.72L786-3 CPF no: 184.708.298-07

Nome completo: HIGOR JOSE DA SILVA
RG no:33.766.684-2 CPF no: 32t.7L7 .678-20

DECLARAM, sob as penas da Lei, que o licitante DPZ&T
COMUNICAçOES LTDA, interessado em participar da Concorrência no OL/202L,
Processo S EGOV- PR C-2O2O / 0309 4.

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

refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.o da

Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual no . 42.91I/L998;
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação

do item 2.2 deste Edital
c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do

parágrafo único do artigo LL7 da Constituição Estadual.

São Paulo, 28 de junho de 2O2I

€ritaràa.Çivnon
Eduardo s¡mon (28 de June de 2021 16:21 ADf)

DPZ&T COMUNTCAçöES LTDA

Eduardo Simon Pereira

H¿¿¿T S¿û¿A,
HígÙlsilva (28 de June de 2021 15i56 ADT)

DPZ&T COMUNTCAçOES LTDA

Higor José da Silva

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909 - 22'andar - Torre Norte - Vila Nova

- Tel.: 55 1 1 4935-6000

ss0

Paulo/SP - CEP 04543-907
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