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10.2.1 Habilitação Jurídica

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o
estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal no1 2.69012012.
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NovA sB coMrrNrca.çÃo s.a.

CNPJ N" 57 .1r8.92910001 -37

NrRE 3s.300.553.47-r

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data. Ifora e Local: Aos 18 de fevereiro de2021, às 10:00 horas, na sede social da

Nova SB Comunicação S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Nazaré Paulista, no 297, Térreo, Vila Madalena, CEP

0s448-000.

Presença e Convocação: l)ispensa<ia a publicação dos editais de convocação,

conforme o disposto no artigo 724,parâgrafo 4o, da Lei no 6.40411976 (Lei das S.A.),

tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme

assinaturas constantes do Liwo de Presença dos Acionistas e apostas na Lista de

Presenças que constitui o Anexo I à presente ata.

Mes¿: Presidente: João Roberto Vieira da Costa; Secretário: José Otaviano Pereira.

Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) a conversão de 1.507 (mil quinhentas e sete) ações

preferenciais de Classe C, detidas em tesouraria, em ações preferenciais de Classe D e

a consequente alteração do caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia; (ii) a

alteração do artigo 11 do Estatuto Social a fim de prever que a Companhia será

administrada por até 8 (oito) Diretores; (iii) a eleição do Diretor de Criação, do Diretor

Geral de Atendimento e do Diretor de Planejamento; (iv) a consolidação do Estatuto

Social da Companhia; e (v) a aulonzação da lawatura e publicação da presente ata na

forma sum¿íria.

Deliberacões tomadas por unanimidade: resolvem os acionistas, por unanimidade,

E)rov¿rr, sem qualquer ressalva a conversão de 1.507 (mil quinhentas e sete) ações

preferenciais de Classe C, detidas em tesouraria, em ações preferenciais de Classe D.

Assim, o caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia passa a constar com a
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seguinteenovaredação,asaber:,,WocapitalsocialdaCompanhia,
totalmente subscrito e integralizado, é de R8 1.040.461,00 (um milhão, quarenta míL

quatrocentos e sessenta e um reais), dividido em 1.024.495 (um milhão, vinte e quatro

mil, quatrocentds e noventa e cinco) de ações, nominativas, sem valor nominal, sendo

(Ð 921.951 (novecentas e vinte e uma mil, novecentas e cinquenta e uma) ações

ordinárias; (ii) 28 (vinte e oito) ações preferenciais de Classe A; (iii) 66 (sessenta e

seis) ações preferenciais de Cla,sse B; (iv) 49.718 (quarenta e nove mil, setecentas e

dezoito) ações preferenciaii de Cløsse C; e (v) 52.732 (cinquenta e duas rnil, setecentas

e trinta e duas) ações preferenciais de Classe D; (ii) ato seguinte decidern os acionistas

alterar o artigo 11 do Estatuto Social da Companhia a fim de prever que a Companhia

passará a ser administrada por até 8 (oito) Diretores. Dessa forma, o Artigo 1i passa a

constar com a seguinte e nova redação, a saber: *Artígo 17. A Companhia será

administrada por uma Diretoria composta por até I (oito) Diretores, todos resídentes

no Brasil, eleitos e destituíveis pelos acionistas em Assembleia Geral, conforme

definido pela legislação societária, pelo Acordo de Acionistas da Companhia e pelos

termos deste Estatuto Social. Pørdgrafo Prtmeiro. Dentre os diretores eleitos, deverá

ser designado um Diretor Presidente, um Vice-Presidente Financeiro, um Vice-

Presidente de Relações Institucionais, um Vice-Presidente'Executivo, um Vice-

Presidente de Operações, um Diretor de Criação, um Diretor Geral de Atendimento e

um Díretor de Planejamento. Pardgrafo Segundo. Os Diretores terão mandato de 3

(três) anos, sendo permitida a reeleição, e permanecerão nos respectivos cargos até a

posse de seus respectivos sucessores."; (iii) tendo o vista o quanto deliberado no item

(ii), os acionistas aprovaram a eleição do Sr. THOMAZ FELIPE ABREU VAN

MIINSTER, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG no

18601263-9, inscrito no CPF sob no 165.827.798-85, residente e domiciliado na Cidade

de Brasília, Distrito Federal, na Rua SQN 313, Bloco F, apto. 309, Asa Norte, CEP

70766-0760 como Diretor de Criacão, da Sra. CRISTINA GUTEMBERG LIMA
SILVA, brasileir4 casada, jornalista, portadora da Cédula de Identidade RG 552.970

SSP DF, inscrita no CPF sob no244.403.531-34, residente e domiciliada na Cidade de

Brasíli4 Distrito Fedøral, na Rua SQN 106, bloco H, ap. 503 - Asa Norte, CEP

70.742.08 como Diretora Geral de Atendimento e da Sra. ANA CRISTINA

GONçALVES OLMIRA, brasileira, em união estável, jornalista, portadora da .
n' 1006103 SSP / DF, inscrita no CPF sob no 372.227.401'
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Anexo I

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da NOVA SB COMUNICAçÃO S.4., realizada em 18 de fevereiro de 2021

Lista de Presença de Acionistas

JOSÉ OTAVIANO PEREIRA, brasileiro, casado, administrador de empresâs, portador da oédula de identidade RG n'

1.081.996/SSP/GO, inscrito no CPF sob'318.752.461-34, residente e domiciliado no município de Santana do Parnalb4

com escritório situado na Rua Nazaré Paulisø, n" 297, Térreo, Vila Madalena, CEP: 05'148 - 000.Estado de São Paulo,

JOÃO ROBERTO VIEIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, administrador, de empresas, portador da cedula de identidade

RG n' 13.548.223/SSP-SP, inscrito no CPF sob n" 046.611.328-58, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado

de São com escritório situado ¡a Rua Nazaré Paulista, n" 297 , Vila Madalena CEP: 05448 - 000.

(¡

s
Ð
t?l

,(.¿

o
7
-!

o

q¡
øO

it
!
ôr

ç
0

e
è
€¡
o

å
I

ã
$

c]
o

\

..-,t-/,' (è,
\-{

Pâglnral de24

,r4



:€

Anexo I
Ata de Assembleia Geral Extraordinária da NOVA SB COMIJI\IICAçÃO S.4., realizada em 18 de fevereiro de202l

Lista de Presença de Acionistas (continuação)

NELSON OLMIRA VILALVA RIBEIRO, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente à SQSW 305 Bloco

\M apt. 507 70673464, Brasília-DF, portador do RG 03?66119-10 SSP-BA e inscrito no CPF sob o no 577.319.695-68'

WALTER LUIZ BÛ'ULCO SCIGLIANO, brasiloiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG no:

3O:132.333-XSSP/SP e inscrito no CPF sob o no 291.231.628-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Rua n. I 182-D, Jd. Santo Amaro.

OSCAR LUIS KITA, brasileiro, casado, administrador de empresas, pofador da Cédula de Identidade RG. no

6.997.027155P-SP, inscrito no CPF sob o no 996.074.848-00, residente e domiciliado ûa Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, com escritório na Rua Nazaré Paulista, n" 297,Ténæ, Vila Madalena, CEP: 05448 - 000.

lLl t/. ft4

2
\

qr 4,Ì
Þ
c."

(tt
Þtt São Paulo, 18 de fevereiro de202l

e
¡
cópia fiel ao livro próprio

Otaviano Pereira - Secretiário da Mesa

o
?¡

Certifico

G7
|\Ð
F.

FÐ

È.¡Ðo

lr38

9:JO
oÕ
oa
;-o€
¡o>ôa

--".**-''\ 
\-' li

ri. 1
1 I .'

)1..-

t.- ./r44
Página {i de 24



(

Anexo II

"Estatuto Social da

NOVA SB COMUNTCAÇÃO S.A.

CNPJ N" 57 .118.92910001 -37

NIRE 35.300.553.47-l

CarÍrulo I
DnNonnrvtÇÃo. Srnn n Fn r¿rs. DunaÇÃo n OgJEro

Antrco 1". A presente sociedade anônima denomina-se NOVA SB

COMUNICAÇÃO S.A. ("Companhia") e se regerá pelo disposto neste Estatuto

Social, pela Lei n" 6.404176 e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Antlco 2'. A Companhia tem sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Rua Nazaré Paulista, no 297, Térreo, Vila Madalena, CEP 05448-000,

podendo, mediante deliberação dos acionistas criar, transferir ou extinguir filiais,

agências, depósitos e escritórios de represantação em qualquer parte do território

nacional e no exterior.

Parágrafo Único. A Companhia mantem filiais instaladas em Brasília, Distrito

Federal, na ST Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, no 190, sala 304, 3o andar, CEP:

70712-900, bairro Asa Norte, inscrila no CNPJ sob n" 57 .118.92910002-18 e NIRE n"

5399901 6656 e no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Mu1le¡ no I 1 6,

13o andar, conjunto 60'1 , CEP n' 22.290-160, Edificio Rio Sul Center, bairro Botafogo,

inscrita no CNPJ sob no 57.118.92910003-07 e NIRE n" 33999143267 e no Estado {o -

Mato Grosso, na Cidade de Cuiabá, na Avenida André Antônio Maggr, n' 487;'"þisb.

10o, unidade 1003,1004 e 1005, Loteamento Parque Eldorado, CEP: 78049-030: - ti

AnTrco 3'. A Companhia tem por objeto social a criação, planejamento, '

organizaçäo e produção de campanhas publicitárias e suas veicuiações por meio de
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quaisquer meios de comunicação, o agenciamento de serviços correlatos e a

participação em consórcios e em outras sociedades como consorciadq sócia ou

acionista.

Antlço 4'. A duração da Companhia é por tempo indeterminado

C¿,pÍrur,o II
C¡pn¡, Socr¡r, p AcÕns

AntIco 5.. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de

R$ 1.040.461,00 (um milhão, quarenta mil, quakocentos e sessenta e um reais),

dividido em 1.024.495 (um milhão, vinte e quatro mil, quatrocentas e noventa e cinco)

de ações, nominativas, sem valor nominal, sendo (i) 921.951 (novecentas e vinte e uma

mil, novecentas e cinquenta e uma) ações ordinrârias; (ii) 28 (vinte e oito) ações

preferenciais de Classe A; (iii) 66 (sessenta e seis) ações preferenciais de Classe B; (iv)

49.718 (quarenta e nove mil, setecentas e dezoito) ações preferenciais de Classe C; e

(v) 52.732 (cinquenta e duas mil, setecentas e trinta e duas) ações preferenciais de

Classe D.

Parágrafo Primeiro. Será atribuída à Filial de Brasília, à Filial do Rio de Janeiro e à

filial do Mato Grosso o valor de capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma.

Parágrafo Segundo. As ações representativas do capital social são indivisíveis em

relação à Companhi a. Cadaação ordinrária dá direito a um voto nas Assembleias Gerais

e as ações preferenciais, independentsmente de sua Classe, não possuem direito a voto

nas deliberações das Asssmbleias Gerais.

Parágrafo Te¡óeiio. As ações preferenciais de Classes A e B terão o direito de receber

dividendo mínimo no,nvSfq mensal de R$ 3.023,42 (hês mil e vinte e três reais e

quarenta e dois centavos) e RS.1.975,28 (mil,novecentos e setenta e cinco reais e vinte

e oito centavos) por ação, respectivamente, senáo que os acionistas preferencialistas

I
t/l'r

detentores destas da distribuição dos lucros remanescentes, se

base no número de ações detidas por cada um,com
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São

Confere com original lawado em livro próprio.

18 de feveretro de202l

Mesa:

tfH/,\)
Presidente

Vieira Costa (.'4o'e Otaviano Pereira

Secret¿irio
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04, residente e domiciliada na Cidade de Brasília" Distrito Federal, no Setor Residencial

Econômico Sul (SRE/S) quadra 12 bloco H casa 32, CEP 70645-085 como Diretora de

Planejamento, püâ cumprir o mandato de 03 (três) anos, pennitida a reeleição, nos

termos dos respectivos Termos de Posse constantes da presente ata como Anexo III. A

remuneração dos administradores da Companhia será definida oportunamente' sm

Assembleia Geral convocada para esse fim. Os administradores ora eleitos declaram

que não estão impedidos, por lei especial, de exercer o cargo de administradores da

Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda

que ternporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,

contra o sisterna financeiro nacional, contra as noÍnas de defesa da concorrência,

contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iv) os acionistas

aptovaram a consolidação do Estatuto Social, o qual passa a constar com a redação

constante no Anexo II; e (v) por fim, os acionistas autorizaram da lawatura e publicação

da presente atana forrna sumária.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada esta

Assanbleia, da qual se lawou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos

assinada.

Assinaturas: Mesa: Presidente: João Roberto Vieira da Costa; Secretário: José

Otaviano Pereira. Acionistas Presentes: João Roberto Vieira da Costa, José Otaviano

Pereira, Oscar Luis Kita, Walter Luiz Bifulco Scigliano e Nelson Oliveira Vivalva

Ribeiro.
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as ações preferenciais de Classe C terão o direito a receber um dividendo mensal fixo

e não cumulativo no valor de R$ 100,00 (cem reais) por ação, não participando dos

lucros remanescentes mas com prioridade no recebimento em relação às ações

ordinárias e demais ações preferenciais, e as ações de Classe D terão o direito de receber

dividendos mínimos no valor mensal de R$ 0,01 por ação, sendo que os acionistas

preferencialistas detentores destas ações participarão da dishibuição de lucros

remanescentes, se evidenciados, proporcionalmente, com base no número de ações

detidas por cada um, concoffendo com as ações ordinárias e ações preferenciais de

Classe A e B.

Parágrafo Quarto. Observado o quanto previsto no Artigo 21, caso os dividendos

apurados sejam insuficientes para cobrir a distribuição integral dos valores fixados no

Parágrafo Terceiro acima, as ações preferenciais Classe C terão prioridade sobre as

demais, sendo seguidas pelas demais ações preferenciais que concoÍerão com a

distribuição dos dividendos em igualdade de condição. Aindq na hipótese de os

dividendos apurados serem insuficientes para fazer frente à distribuição integral do

somatório dos valores fixados para uma determinada classe de ações preferenciais, a

dishibuição a cada acionista detentor de ações desta classe será proporcional ao

percentual de ações desta classe que sejam por ele detidas.

Parágrafo Quinto. Os acionistas terão o direito de preferência proporcional ao número

de ações que possuírern da Companhia na subscrição de novas ações, em decorrência

de aumentos de capital, conforme estabelecido na Lei 6.404/76.

Parágrafo Sexto. Igualmente, os acionistas terão o direito de preferência na aquisição

de ações no caso de alienação, doação ou transferência, nos termos do Acordo de

Acionistas da Companhia.

Parágrafo Sétimo. A Companhia poderá, mediante autorização da Assembleia Geral,

adquirir ações de sua própria emissão para cancelamento ou manutenção em tesouraria

para posterior alienação, de acordo com as disposições legais aplicáveis.
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C¡rÍrulo III
Assnrælnu. Grn¡r, nn Actonrstas

Anttco 6". A Assembleia Geral será realizada ordinariamente, dørfro do

prazo estabelecido por Lei, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132

da Lei das 6.404176 e, exhaordinariamente, sempre que o interesse da Companhia o

exija, sendo permitida a ocorrência simultânea de Assembleia Geral Ordin¡ária e

Exfaordinrária.

Annco 7". As Assernbleias Gerais de Acionistas serão convocadas e

instaladas na forma da lei. Não obstante o cumprimento dos procedimørtos previstos

em lei, a convocação será feita com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência ern

primeira convocação e 5 (cinco) dias de antecedência ern segunda convocação,

mediante notificação por escrito e por e-mail a ser enviada aos acionistas pelo Diretor

Presidente, indicando a ordem do dia, o local e o horiário em que a assembleia será

realizada. Será considerada regular a assembleia a que comparecerem todos os

acionistas, sendo dispensadas as forrnalidades de convocação.

Parágrafo Primeiro. O presidente da Assernbleia Geral (i) será indicado pela maioria

dos acionistas presentes, e (ii) escolherá um dos prcscntcs para secretariá-lo.

Parágrafo Segundo. Os acionistas poderão ser representados em Assernbleias Gerais

por mandatários nomeados na forma do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei

6.404176.

Parågrafo Terceiro. As Assembleias Gerais poderão ser realizadas de forrna digital

ou semipresencial, nos termos do edital de convocação.

Anuco 8".

hipóteses do

Respeitado o disposto no Acordo de Acionistas e excetuadas as

abaixo ou em que maior quórum seja exigido nos .)
deste Social ou do Acordo de Acionistas, as deliberações
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tomadas em Assembleia Geral se¡ão tomadas pelo voto favorável de acionistas

representando pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais uma ação com direito de

voto.

Parágrafo Primeiro. As seguintes matérias somente serão aprovadas mediante o voto

favorável dos acionistas representando pelo menos 75Yo (setenta e cinco por cento) das

ações com direito de voto:

(Ð quaisquer alterações no objeto social da Companhia;

(iÐ dissolução, liquidação ou autorização para administradores declararem a

insolvência da Companhia (incluindo recuperação judicial) ou falência;

(iiÐ criação de uma ou mais classes de ações com direitos, preferências ou

privilégios ou qualquer alteração nos direitos, preferências e vantagens de qualquer

ação da Companhia;

(iv) oferta pública, colocação privada ou outra emissão de valores mobiliários

pela Companhia, incluindo, mas não se limitando a, debêntures, bônus de subscrição,

partes beneficiiárias e quaisquer outros;

(v)

6.404176;

participação em grupos de sociedades, nos termos do artigo 265 da Lei no

(vi) transformação do tipo societário, incorporação, cisão, fusão ou qualquer

rcor garnzação societária envolvendo a Companhia;

(vii) cessão de participação, a qualquer título, transformação do tipo societário,

incorporação, cisão, fusão ou qualquer reotgarúzação societária envolvendo sociedade

controlada da Companhia;

(viii) aprovação da aquisição das ações de Classe C e D;
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(ix) redução do capital social da Companhia;

(x) assunção de obrigações pela Companhia no valor superior a R$

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

(xi) aumento do capital social da Companhia, respeitado o disposto no Acordo

de Acionistas da Companhia; e

(xii) criação de Conselho de Adminishação da Companhia.

Parágrafo Segundo. Não obstante o quanto disposto neste Artigo 8o, durante o prazo

estabelecido no Acordo de Acionistas da Companhia, as seguintes deliberações

somente poderão ser aprovadas mediante voto afirmativo do acionista Walter Luiz

Bifulco Scigliano:

(Ð alteração nas vantagens das ações preferenciais da Companhia e a criação de

novas classes de ações;

(iÐ oferta públic4 colocação privada ou outra emissão de valores mobiliários pela

Companhia, incluindo, mas não se limitando a, debêntures, bônus de subscrição, partes

beneficiárias e quaisquer outros;

(iiÐ cessão de particþação, a qualquer título, transformação do tipo societário,

incorporação, cisão, fusão ou qualquerreorganzação socíetilria envolvendo subsidiária

da Companhia e/ou a Companhia;

(iv) aprovação do Plano de Negócios Anual da Companhia;

(v) aumento do capital social da Companhia, desde que referido aumento não esteja

previsto no Plano Negócios Anual da Companhia e desde que não se trate de um

Aumento de Dificuldade Financeira, conforme definido no Acordo de

Acionistas;
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(
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(

(vi) alteração da remuneração dos Diretores e membros de eventual Conselho de

Adminishação que venha a ser criado.

CapÍrulo fV
Do Pnocn¿.ua or Ixrncnmenr

Annco 9". A Companhia terâ um Programa de Integridade, pautada na

legislação vigente e aprovada pelos acionistas em Assembleia Geral, nos termos do

item (vii) do Parágrafo Único do Artigo 8o acima.

Parágrafo Primeiro. A Companhia terá um Código de Ética, que disporá sobre a

conduta de seus acionistas, administradores, empregados, consorciados, parceiros,

inclusiveToint ventures e demais colaboradores, compatível com os preceitos deste

Estatuto Social e com os princþios da moral individual, social e profissional.

Parágrafo Segundo. O Código de Ética a que se refere este artigo entrará em vigor a

partir da data de sua aprovação pelos acionistas, nos termos do Estatuto Social.

CapÍruloV
Do GrnnxrE DE INTEGRTDADE Conpon¡,rrv¿.

Anrrco 10. Como parte do Programa de Integridade, a Companhia terá um

Gerente de Integridade Corporativa, designado pelos acionistas dentre os funcionários

da Companhia, que exercerá a função por 2 (dois) anos, renováveis à critério dos

acionistas por sucessivos períodos.

Parágrafo Primeiro. O Gerente de Integridade será responsável pelo processamento

e decisão acerca da interpretação e aplicação do Código de Ética, cabendo-lhe as

seguintes atribuições, sem prejuízo de outras previstas no Código de Ética aprovado

pelos acionistas:

(ù fixar, em casos específicos, obrigações adicionais as previstas no

l
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(iÐ estruturar os mecanismos e feramentas de recebimento de eventuais

denúncias, bem como tomar as providências em face de denúncias ou comunicações de

desrespeito ao disposto no Código de Ética que o caso exija, inclusive o

encaminhamento para outros setores ou pessoas responsáveis, na estrutura corporativa

da Companhia, respeitado sempre o contraditório e preservados o sigilo do denunciante

e o dever de sigilo profissional perante os clientes da Companhia.

(íiù dirimir as dúvidas e solucionar os casos omissos que versetn sobre as

boas condutas exigidas dos integrantes da Companhia, promovendo propostas de

aditamentos às disposições do Código de Ética sempre que necessário;

(rÐ sugerir soluções e medidas preventivas para aprimorar e assegurar a

efetividade da aplicação e eventuais revisões do disposto no Código de Ética;

(v) anitir, de oficio ou mediante provocação, nonnas, pareceres, diretrizes

e orientações para aplicação do Código de Ética;

(vÐ fomentar o conhecimento e o treinamento das pessoas abrangidas pelo

Código de Ética, para a sua correta e fiel observância; e

(viÐ de oficio ou mediante provocação, processar e instn¡ir os

procedimentos de investigação de supostas condutas contrárias ao disposto no Código
,!-
de lr,fica.

Parágrafo Segundo. Ao Gerente de Integridade será garantida a independência e

autonomia necessárias para o exercício das atribuições previstas neste artigo

CarÍruroVI
Aovnxrsrn¡,çÃo

Anuco 1L. será administrada por uma Diretoria cornposta por {
no Brasil, eleitos e destituíveis pelos acionistas
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em Assembleia Geral, conforme definido pela legislação societiária, pelo Acordo de

Acionistas da Companhia e pelos termos deste Estatuto Social.

Parágrafo Primeiro. Denfue os diretores eleitos, deverá ser designado um Diretor

Presidente, um Vice-Presidente Financeiro, um Vice-Presidente de Relações

Institucionais, um Vice-Presidente Executivo, um Vice-Presidente de Operações, um

Diretor de Criação, um Diretor Geral de Atendimento e um Diretor de Planejamento.

Parágrafo Segundo. Os Diretores terão mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a

reeleição, e permanecerão nos respectivos cargos até a posse de seus respectivos

sucessores.

Anuco 12. A Assernbleia Geral deverá fixar a remuneração da Diretoria.

Anuco 13. É expressamente vedada aos administradores, procuradores ou

funcionários da Companhia, aprâlica, em nome da Companhia, de qualquer ato relativo

a negócios ou operações est¡anhas ao objeto social. Qualquer ato assim praticado, que

envolva a Companhia em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao

objeto social, será considerado nulo, sem prejuízo da responsabilidade que possa ser

aplicável ao autor do ato no caso de inadimplemento.

AnrIco 14. Respeitado o disposto no Parágrafo Único abaixo, compete aos

Diretores gerir a Companhia e exercer as atribuições que a Assembleia Geral, o Acordo

de Acionistas e este Estatuto Social lhe conferirem para apréttica dos atos necessários

ao funcionamento regular da Companhia, incumbindo-lhes a administração e gestão

dos negócios e atividades da Companhia.

Parágrafo Único. Respeitado o disposto no Acordo de Acionistas, os segu'intes atos

somente poderão ser tomados pelos Diretores da Companhia mediante aprovação

prévia e expressa dos acionistas que representan pelo menos 75o/o (setenta e cinco por

cento) das ações com direito a voto da Companhia:

(Ð alienação dos ativos imobilizados da Companhia, a concessão de ônus ou
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Gravames sobre ativos imobilizados ou de direitos a eles relacionados;

(iÐ a aquisição, uso, cessão, venda, transferência ou licenciamento de quaisquer

patantes, marcas, direitos autorais, tecnologia, know-how, nomes comerciais e outros

direitos de propriedade intelectuais da Companhia ou das sociedades nas quais a

Companhia detenha particþação ;

(iiÐ assinatura de cheques, letras de câmbios, ordens de pagamento, contratos com

instituições financeiras, documentos, escrituras, títulos, realizaçáo de investimentos

e/ou contração de despesas, incluindo empréstimos e garantias de qualquer naixeza

em nome da Sociedade, sempre em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de

reais);

(iv) celebração de qualquer acordo ou contrato com partes relacionadas dos

Diretores, membros do Conselho de Administração ou Acionistas, com exceção dos

conhatos e acordos celebrados até a presente data ou valores contabilizados no balanço

da Companhia até apresente data;

(v) celebração de qualquer acordo ou contrato pela Companhia ou por sociedades

por ela controlada que importe em pagamentos pela Sociedade superior a R$

500.000,00 (quinhentos mil reais) ;

(vi) prestação de garantia pela Companhia ou por sociedades por ela controlada; e

(vii) a concessão de ônus ou gravames sobre ativos da Companhia ou de sua

controlada.

Anrrco 15. As eventuais deliberações colegiadas da Diretoria serão tomadas

pela maioria dos Diretores, sendo que o Diretor Presidente possuirá voto de desempate.

Anrrco 16.

nos termos

com

Søn prejuízo das aprovações societárias que sejam necessárias

e do Acordo de Acionistas, a representação da

ato ou jurídico que implique
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responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a exoneração destes

perante ela, serão obrigatoriamente praticados :

(Ð por 2 (dois) Diretores agindo em conjunto, sendo necessariamente um Diretor

do Grupo A e um Diretor do Grupo B, e sendo sempre necessário que um dos Diretores

seja o Diretor Presidente; ou

(iÐ por 1 (um) procurador, constituído nos termos de procuração outorgada ern

observância do Parágrafo Único abaixo.

Parágrafo Único. As procurações para representação da Companhia serão

necessariamente outorgadas por 2 (dois) Diretores agindo em conjunto, na forma

prevista no item (i) do Artigo 16 acima, deverão especificar os poderes outorgados e

ter a validade m¡íxima de 1 (um) ano, exceto aquelas para representação ad judicia, q.ue

poderão ter prazo superior.

C¡pÍrulo VII
CoNsnr,no Frscar,

Anrrco L7. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não

permanente, composto por 3 (três) membros, e igual número de suplentes, com as

atribuições e competências previstas ern lei.

Parágrafo Primeiro. O Conselho Fiscal será instalado pela Assernbleia Geral por

solicitação de acionistas que atendam aos requisitos legais para tanto, encerrando-se

seu mandato na Assembleia Geral Ordinária que se seguir à sua instalação, permitida a

reeleição. r', \ ...

,. :i
Parágrafo Segundo. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos ' 

lt'

mediante assinatura de termo de posse no liwo próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que

se seguirem à sua eleição 
,,,/\

l

(

t,

I

(r
Ft

{)

Página 1 de 24 CA Rto
be liSo

3839

rIUN

TOLEDO ,ì
do llola¡ - L,
.sÄo PAurlP ',

vþpxte

,1021 ruffi::

',., i \, ,'r ..;.

,
-,i

utontico a Pro cenlo cógil'
a quð I contct€ so{n

MARIANO OE
que

IJ TN

M

(

I

(

L9

E
Mf USI

o or¡griâ1.



Parágrafo Terceiro. A rsmuneração dos mernbros do Conselho Fiscal será fixada pela

Assembleia Geral que os eleger, devendo ainda a Companhia reembolsá-los pelas

despesas de locomoção e estadia necessárias ao desernpenho de suas funções.

Parágrafo Quarto. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas

lawadas no respectivo liwo de atas de reuniões do Conselho Fiscal e assinadas pelos

msmbros de tal órgão que estiverem presentes.

CarÍrur,o VIII
Dnvroxsrn¡,ÇÕns FIxaNcnrn¡,s r DrsrnrnurÇÃo un Rnsur,tloos

Anrrco 18. O exsrcício social inicia-se em 1o de janeiro e sncelra-se em 31

de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial e de,lnais

demonstrações financeiras.

Anrrco 19. Ao final de cada exercício social, a Diretoria preparará o balanço

patrimonial e outras demonstações financeiras requeridas por lei, que deverão ser

apresentadas em conjunto para dernonstrar o status financeiro-econômico da

Companhia. As demonstrações financeiras deverão ser aprovadas pelos acionistas em

Assembleia Geral Ordinária.

Parágrafo Único. Nos termos do artigo 204 daLei 6.404176 e mediante deliberação

dos acionistas, a Diretoria poderá (a) levantar balancetes em períodos inferiores; e (b)

declarar dividendos intermediários às contas de lucros acumulados existentes ou de

reserva de lucros ou dividendos intercalares, com basc ncstes balanços.

Anrrco 20. O resultado verificado em cada exercício deverá incluir a

dedução - antes de qualquer outra destinação - dos prejuízos acumulados e da provisão

para o imposto de renda. O prejuízo do exercício deverá ser absorvido pelos lucros

acumulados, pelas reservas de lucros, e pela reserva legal, nessa ordern.

(
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Anrrc,o 21. O lucro líquido do exercício será objeto de proposta de

destinação à Assembleia Geral, observada a destinação da importância equivalente a:

(Ð 5% (cinco por cento) para a constituição da reserya legal, até o limite de 20%

(vinte por cento) do capital social;

(iÐ o pagamento dos dividendos fixos e prioritrários para os acionistas detentores das

ações preferenciais de Classe C;

(iiÐ o pagamento dos dividendos mínimos e prioritários para os acionistas detentores

das ações preferenciais de Classes A, B e D;

(iv) So/o,no mínimo, serão destinados ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório

aos acionistas detentores das ações ordinárias, apurado na forma do artigo 202 daLei
6.404176; e

(v) o saldo restante terá a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral

Parágrafo Primeiro. A Assernbleia Geral poderá, mediante decisão unânime dos

acionistas, deliberar a distribuição de dividendos inferior ao previsto no item (iii) do

Artigo 2l actrna.

Parágrafo Segundo. Mediante deliberação dos acionistas, juros sobre capital próprio

poderão ser pagos ou creditados aos acionistas, até o limite permitido por lei, baseado

no balanço patrimonial anual ou em balancetes intermediiírios, cujo montante poderá

ser imputado ao montante de dividendos obrigatórios, nos termos da legislação

aplicável.

CepÍru¡,o IX
Drssor,uÇÃo. Lroum¡ÇÃo n Tn¡NsronnracÃo

Anrrco 22. A Companhia deverá ser dissolvida ou liquidada nos casos

previstos em lei ou mediante deiiberação da Assembleia Geral,
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no item (iii) do Parágrafo Único do Artigo 8o. A Assernbleia Geral deverá estabelecer

a forma de liquidação, indicando o liquidante e os membros do Conselho Fiscal, os

quais deverão agir no período da liquidação, estabelecendo seus poderes e respectivas

remunera$es, conforme previsto em Lei.

Anrrco23. A Companhia poderá transformar seu tipo jurídico, observado o disposto

no item (v) do Parágrafo Único do Artigo 8'.

CnrÍrulo X
Aconno nn Acro¡üsres

Anrrco 24. A Companhia deverá observar as disposições de Acordo de Acionistas

que estiver registrado na sede social da Companhia.

Parágrafo Único. O Presidente das Assembleias Gerais não deverá computar voto que

seja proferido em violação a qualquer disposição de Acordo de Acionistas regisfrado

na sede social da Companhia, nem a Companhia permitirá o registro de transferências

de ações que não estejam ern conformidade com o disposto em Acordo de Acionistas

regishado na sede social da Companhia.

C¡,pírur,o XI
DrsposrcÕns FnIArs n TRANsrrÓRIAs

.,. .t

Anrrco 25. Casos omissos dtiläuvidosos relacionados a este Estatuto Social

deverão ser solucionudo, p"lu ess'dlrbleiu'Geral e regulados de acordo com o que

preceitua aLei 6.404176, com as alfqi'ações introduzidas por leis posteriores.

i: ;' ii"J "' " '
' Þi. :: ''i\n:i/" . ..': i

Anrrc,o 26. O eventual exärgío,t!, por qualquer dos acionistas, do direito de

voto nas Companhia'eih desacordo com as disposições estabelecidas

neste ou Acionistas obrigará o presidente da Assembleia

o voto pelo acionista com infração do disposto neste Estatuto

Nãp:obstante, caso o presidente da assembleia ì\iou no Acordo de
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aceite o referido voto e essa aceitação seja decisiva para o resultado da votação, a

deliberação assim tomada deverá ser considerada nula de pleno direito, não vinculando

os acionistas ou a administração da Companhia.

Anrrco 27. Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas deste Estatuto."

{.{.**

Mesa:

Costa Otaviano Perefua

Secretiârio
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Anexo III 

NOVA SB COMUNICAÇÃO S.A. 

CNPJ Nº 57.118.929/0001-37 

NIRE 35.300.553.47-1 

TERMO DE POSSE 

Aos 18 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, na sede da NOVA SB 

COMUNICAÇÃO S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Nazaré Paulista, nº 297, Térreo, Vila Madalena, CEP 

05448-000, inscrita no CNPJ sob nº 57.118.929/0001-37 e com os seus atos 

constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP 

sob NIRE 35.300.553.47-1 ("Companhia"), o Sr. THOMAZ FELIPE ABREU VAN 

MUNSTER, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 

18601263-9, inscrito no CPF sob nº 165.827.798-85, residente e domiciliado na 

Cidade de Brasília, Distrito Federal, na Rua SQN    , Bloco F, apto.    , Asa Norte, 

CEP 70766-0760 foi eleito por deliberação dos acionistas da Companhia em 

Assembleia Geral Extraordinária celebrada nesta data, para o cargo de Diretor de 

Criação, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição. Por força da 

assinatura deste Termo, é investido em seu respectivo cargo, dele tomando posse e 

assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela 

legislação aplicável e pelo Estatuto Social. O Diretor ora investido em seu cargo 

declara, expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, 

ou condenado por crime falímentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena 

criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não 

estando incurso em nenhum crime que o impeça de 
·."\ 

empresarial; comercial/ ll partitipar�.administração da Companhia.

)fí·' e/ --11/ .�- . ' 
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NOVA SB COMUNICAÇÃO S.A. 

CNPJ Nº 57.118.929/0001-37 

NIRE 35.300.553.47-1 

TERMO DE POSSE 

Aos 18 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, na sede da NOVA SB 

COMUNICAÇÃO S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Nazaré Paulista, nº 297, Térreo, Vila Madalena, CEP 

05448-000, inscrita no CNPJ sob nº 57.118.929/0001-37 e com os seus atos 

constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP 

sob NlRE 35.300.553.47-1 ("Companhia"), a Sra. CRISTINA GUTEMBERG 

LIMA SILVA, brasileira, casada, jornalista, portadora da Cédula de Identidade RG 

552.970 SSP DF, inscrita no CPF sob nº244.403.531-34, residente e domiciliada na 

Cidade de Brasília, Distrito Federal, na Rua SQN    , bloco H, ap.     - Asa Norte, 

CEP 70.742.08 foi eleita por deliberação dos acionistas da Companhia em 

Assembleia Geral Extraordinária celebrada nesta data, para o cargo de 

Diretora Geral de Atendimento, com mandato de 03 (três) anos, permitida a 

reeleição. Por força da assinatura deste Termo, é investida em seu respectivo 

cargo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações 

que lhes são atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social. A 

Diretora ora investida em seu cargo declara, expressamente, sob as penas da lei, que 

não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a 

fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, 

o acesso a cargos públicos, não estando incursa em nenhum crime que a impeça 

de exercer atividade empresarial, comercial ou participar da administração da 

Companhià. ·. ! �;·· -, . ', /' i / . ' / 
· e � IA, lv , l e '-- ) \.,t l \. l,, l/-.cC ·, \,' V .

/\ 
CRISTINA GUTEMBERG LIMA'-SIL V A 

Diretora Geral de Atendimento 
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NOVA SB COMUNICAÇÃO S.A. 

CNPJ Nº 57.118.929/0001-37 

NIRE 35.300.553.47-1 

TERMO DE POSSE 

Aos 18 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, na sede da NOVA SB 

COMUNICAÇÃO S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Nazaré Paulista, nº 297, Térreo, Vila Madalena, CEP 

05448-000, inscrita no CNPJ sob nº 57.118.929/0001-37 e com os seus atos 

constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - füCESP 

sob NIRE 35.300.553.47-1 ("Companhia"), a Sra. ANA CRISTINA GONÇALVES 

OLIVEIRA, brasileira, em união estável, jornalista, portadora da Cédula de Identidade 

RG nº 1006103 SSP / DF, inscrita no CPF sob nº 372.227.401-04, residente e 

domiciliada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Residencial Econômico 

Sul (SRE/S) quadra    bloco H casa   , CEP 70645-085 foi eleita por deliberação dos 

acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária celebrada nesta data, 

para o cargo de Diretora de Planejamento, com mandato de 03 (três) anos, permitida a 

reeleição. Por força da assinatura deste Termo, é investida em seu respectivo cargo, 

dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são 

atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social. A Diretora ora investida em 

seu cargo declara, expressamente, sob as penas da lei, que não está impedida por lei 

especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a 

pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não 

estando incursa em nenhum crime que a impeça de exercer atividade empresarial, 

· · ar da administração da Companhia.

-

..

Diretora d� Planejamento 
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10.2.1 Habilitação Jurídica

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-
se de sociedades empresárias ou cooperativas.
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JLJCESP PROTOCOLO
0.375.323 t21-1

, 
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NovA sB coMuNrclçÃo s..r..

CNPJ N" 57 .118.929/0001-37

NIRE 35.300.553.47-l

Ata de Assembleia Geral Exfraordinária

Data. Hora e Local: Aos 18 de fevereiro de2027, às 10:00 horas, na sede social da

Nova SB Comunicação S.A. ("Companhia"),localizada na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Nazaré Paulista, no 297, Terreo, Vila Madalena, CEP

0s448-000.

Presença e Convocação: Dispensada a publicação dos editais de convocação,

conforme o disposto no artigo l24,parágrafo 4o, da Lei no 6.40411976 (Lei das S.A.),

tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme

assinaturas constantes do Liwo de Presença dos Acionistas e apostas na Lista de

Presenças que constitui o Anexo I à presente ata.

Mes¿: Presidente: João Roberto Vieira da Costa; Secretário: José Otaviano Pereira.

Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) a conversão de 1.507 (mil quinhentas e sete) ações

preferenciais de Classe C, detidas ern tesouraria, em ações preferenciais de Classe D e

a consequente alteração do caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia; (ii) a
alteração do artigo 11 do Estatuto Social a fim de prever que a Companhia será

administrada por até 8 (oito) Diretores; (iii) a eleição do Diretor de Criação, do Diretor

Geral de Atendimento e do Diretor de Planejamento; (iv) a consolidação do Estatuto

Social da Companhia; e (v) a autorização da lawatura e publicação da presente ata na

forma sumária.

Deliberações tomadas por unanimidadê: resolvem os acionistas, por unanimidade,

aprovar, søn qualquer ressalva a conversão de i.507 (mil quinhentas e sete),ações
t'

Classe C, detidas em tesouraria, em ações preferenciais de Olasse D

o caput 5o do Estatuto Social da Companlr,jgpassa a

'/

_7
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seguinte e nova redação, a saber: "ARTIGO 5°.0 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 

capital social da Companhia, 

(1 
( 

(i) ('

), dividido em 
) de ações, nominativas, sem valor nominal, sendo 

) ações
ordinárias; (ii) ( ) ações preferenciais de Classe A; (iü) ( 

) ações preferenciais de Çfasse B; (iv) ,

) ações preferenciais de Classe C; e (v) ( 
) ações preferenciais de Classe D; (ii) ato seguinte decidem os acionistas 

alterar o artigo 11 do Estatuto Social da Companhia a fim de prever que a Companhia 

passará a ser administrada por até 8 (oito) Diretores. Dessa forma, o Artigo 11 passa a 

constar com a seguinte e nova redação, a saber: "Artigo 11. A Companhia será 
administrada por uma Diretoria composta por até 8 (oito) Diretores, todos residentes 
no Brasil, eleitos e destituíveis pelos acionistas em Assembleia Geral, conforme 
definido pela legislação societária, pelo Acordo de Acionistas da Companhia e pelos 
termos deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro. Dentre os diretores eleitos, deverá 
ser designado um Diretor Presidente, um Vice-Presidente Financeiro, um Vice
Presidente de Relações Institucionais, um Vice-Presidente · Executivo, um Vice
Presidente de Operações, um Diretor de Criação, um Diretor Geral de Atendimento e 
um Diretor de Planejamento. Parágrafo Segundo. Os Diretores terão mandato de 3 
(três) anos, sendo permitida a reeleição, e permanecerão nos respectivos cargos até a 
posse de seus respectivos sucessores."; (iii) tendo o vista o quanto deliberado no item 

(ii), os acionistas aprovaram a eleição do Sr. THOMAZ FELIPE ABREU VAN 

MUNSTER, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 

18601263-9, inscrito no CPF sob nº 165.827. 798-85, residente e domiciliado na Cidade 

de Brasília, Distrito Federal, na Rua SQN    , Bloco F, apto.    , Asa Norte, CEP 

70766-0760 como Dixetor de Criação, da Sra. CRISTINA GUTEMBERG LIMA 

SILVA, brasileira, casada, jornalista, portadora da Cédula de Identidade RG 552.970 

SSP DF, inscrita no CPF sob nº244.403.531-34, residente e domiciliada na Cidade de 

Brasília, Distrito Federal, na Rua SQN    , bloco H, ap.     - Asa Norte, CEP 

70.742.08 como Diretora Geral de Atendimento e da Sra. ANA CRISTINA 

•�-�� . brasileira, em união estável, jornalista, portadora da r · 
�

006103 SSP / DF, inscrita no CPF sob nº 372.227.401- 1 

/ A 

., ..... ' ... ,,.

30 
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Anexo I 

""'"',...., 
J j 

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da NOVA SB COMUNICAÇÃO S.A., realizada em 18 de fevereiro de 2021 

Lista de Presença de Acionistas 

Acionista Presente 

JOÃO ROBERTO VIEIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, administrador, de empresas, portador da cédula de identidade 

RG nº 13.548.223/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 046.611.328-58, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, com escritório situado na Rua Nazaré Paulista, nº    , Térreo, Vila Madalena, CEP: 05448-000. 

JOSÉ OTAVIANO PEREIRA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 

1.081.996/SSP/GO, inscrito no CPF sobº 318.752.461-34, residente e domiciliado no município de Santana do Parnaíba, 

Estado de São Paulo, com escritório situado na Rua Nazaré Paulista, nº    , Térreo, Vila Madalena, CEP: 05448 -000. 
�'------- -- ------------ - -----------------------�-- ----------- -----
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Anexo I 

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da NOVA SB COMUNICAÇÃO S.A., realizada em 18 de fevereiro de 2021 

Lista de Presença de Acionistas (continuação) 

Acionista Presente 

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG. nº 

6. 7.027/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 996.074.848-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Pau , com escritório na Rua Nazaré Paulista, nº    ,Térreo, Vila Madalena, CEP: 05448 - 000.

TER LUIZ BIFULCO SCIGLIANO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº : 
. (/) 
:., c,,:-i"'"· _ _....<0.732.333-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 291.231.628-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 
��º � de.São Paulo, na Rua Darwin, n.     , Apto.    -D, Jd. Santo Amaro. 

A:ssiriàtura 

� 0

� izd
0 0 r- 

 

NELSON OLIVEIRA VILAL V A RIBEIRO, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente à SQSW     Bloco
"t) ;; rn

� "' O 4-M apt. 507 70673-464, Brasília-DF, portador do RG 03766119-10 SSP-BA e inscrito no CPF sob o nº 577.319.695-68. ---"--------'----..;..:_ ____________________________ ___.. ________________ __,

ç> · São Paulo, 18 de fevereiro de 2021. 
CJ) 
"'O 
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Anexo II

'oEstatuto Social da

NOVA SB COMTINICAçAO S.A.

CNPJ N" 57 .118.92910001-37

NiRE 35.300.ss3.47-1

Carirulo I
DrxoMrNaÇÁo. Snor s Fu-rlrs. DURAcÃo n OnJEro

Anrrco 1'. A presente sociedade anônima denomina-se NOVA SB

COMUNICAÇÃO S.A. ("Companhia") e'se regerá pelo disposto neste Est¿tuto

Social, pela Lei n" 6.404176 e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Anrtco 2". A Companhia tem sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Rua Nazaré Paulista, n" 297, Térreo, Vila Madalena, CEP 05448-000,

podendo, mediante deliberação dos acionistas criar, transferir ou extinguir filiais,

agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território

nacional e no exterior.

Parágrafo Unico. A Companhia mantém filiais instaladas em Brasília, Distrito

Federal, na ST Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, no 190, sala 304, 3o andar, CEP:

'10712-900, bairro Asa Norte, inscrita no CNPJ sob no 57 .118.92910002-18 e NIRE no

53999016656 e no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller no 1 16,

l3o andar, conjunto 607, CEP n" 22.290-160, Edificio Rio Sul Center, bairro Botafogo,

inscrita no CNPJ sob no 57 .118.92910003-07 e NIRE n" 33999143261 e no Estado do

Mato Grosso, na Cidade de Cuiabá, na Avenida André Antônio Maggi, n" 487, piso

10o, unidade 1003,1004 e 1005, Loteamento Parque Eldorado, CEP: 78049-080.

A tem por objeto social a cttação, planejamento, '

e produção de publicitárias e sua's,yeiculações por meio de

ón
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quaisquer meios de comunicação, o agenciamento de serviços correlatos e a

participação em consórcios e em outras sociedades como consorciada, sócia ou

acionista.

Annco 4'. A duração da Companhia é por tempo indeterminado.

CapÍrur,o II
C¡rrrar, Socr¡¡. n AçÕns

Anuco 5". O capital social da Companhia, totalmente subscrito e ittegralizado, é de

R$ 1.040.461,00 (um milhão, quarenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais),

dividido ern 1.024.495 (um milhão, vinte e quatro mil, quatrocentas e noventa e cinco)

tle ações, nominativas, scrn valor noninal, sendo (i) 921.951(novecentas e vinte e uma

mil, novecentas e cinquenta e urna) aSes ordinarias; (ii) 28 (vinte e oito) ações

preferenciais de Classe A; (iii) 66 (sessenta e seis) ações preferenciais de Classe B; (iv)

49.718 (quarenta e nove mil, setecentas e dezoito) ações preferenciais de Classe C; e

(v) 52.732 (cinquenta e duas mil, setecentas e trinta e duas) ações preferenciais de

Classe D.

Parágrafo Primeiro. Será atribuída à Filial de Brasília, à Filial do Rio de Janeiro e à

filiat do Mato Grosso o valor de capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma.

Parágrafo Segundo. As a$es representativas do capital social são indivisíveis ern

relação à Companhia. Cada ação ordinária dá direito aum voto nas Assembleias Gerais

e as ações preferenciais, independentemente de sua Classe, não possuem direito a voto

nas deliberações das Assernbleias Gerais.

Parágrafo Terceiro. As ações preferenciais de Classes A e B terão o direito de receber

dividendo mínimo no valor mensal de R$ 3.023,42 (hês mil e vinte e três reais e

quarenta e dois centavos) e R$ 1.975,28 (mil, novecentos e setpnta e cinco reais e vinte

e oito centavos) por ação, respectivamente, sendo que os acionistas preferencialistas

detentores destas

(

\{

com

da distribuição dos lucros rsmanescentes, se

base no número de-adõ,es detidas por cada um,
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São P

Confere com original lawado em liwo próprio.

18 de fevereko de2021

Mesa:

fW,f/"\3
berto Vieira Costa

Presidente

(.,4 o te olaviano P ereira

Secretário
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04, residente e domiciliada na Cidade de Brasíli4 Distrito Federal, no Setor Residencial

Econômico Sul (SRE/S) quadra 12 bloco H casa 32, CEP 70645-085 como Diretora de

Planeiamento, para cumprir o mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, nos

termos dos respectivos Termos de Posse constantes dapresente ata como Anexo III. A

remuneração dos administradores da Companhia será definida oportunamente, em

Assembleia Geral convocada para esse fim. Os adminishadores ora eleitos declaram

que não estão impedidos, por lei especial, de exercer o cargo de administradores da

Compantria e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda

que temporariamente, o acesso a cafgos públicos ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra as noÍnas de defesa da concorrência,

contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iv) os acionistas

aprovaram a consolidação do Estatuto Social, o qual passa a constar com a redação

constante no Anexo II; e (v) por fim, os acionistas autorizaram da lawatura e publicação

da presente atana forma sumária.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerada esta

Assembleia, da qual se lawou a presente ata que, lida e achada confonne, foi por todos

assinada.

Assinaturas: Mesa: Presidente: João Roberto Vieira da Costa; Secretário: José

Otaviano Pereira. Acionistas Presentes: João Roberto Vieira da Costa, José Otaviano

Pereira, Oscar Luis Kita, Walter Luiz Bifulco Scigliano e Nelson Oliveira Vivalva

fubeiro.
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as ações preferenciais de Classe C terão o direito a receber um dividendo mensal fixo

e não cumulativo no valor de R$ 100,00 (cem reais) por ação, não participando dos

lucros remanescentes mas com prioridade no recebimento em relação às ações

ordinárias e demais ações preferenciais, e as ações de Classe D terão o direito de receber

dividendos mínimos no valor mensal de R$ 0,01 por ação, sendo que os acionistas

preferencialistas detentores destas ações participarão da distribuição de lucros

remanescentes, se evidenciados, proporcionalmente, com base no número de ações

detidas por cada um, concorendo com as ações ordinárias e ações preferenciais de

Classe A e B.

Parágrafo Quarto. Observado o quanto previsto no Artigo 21, caso os dividendos

apurados sejam insuficientes para cobrir a distribuição integral dos valores fixados no

Parágrafo Terceiro acima, as ações preferenciais Classe C terão prioridade sobre as

demais, sendo seguidas pelas demais ações preferenciais que concorrerão com a

distribuição dos dividendos em igualdade de condição. Ainda, na hipótese de os

dividendos apurados serem insuficientes para fazer frente à distribuição integral do

somatório dos valores fixados para uma determinada classe de ações preferenciais, a

distribuição a cada acionista detentor de ações desta classe será proporcional ao

percentual de ações desta classe que sejam por ele detidas.

Parágrafo Quinto. Os acionistas terão o direito de preferência proporcional ao número

de ações que possuírem da Companhia na subscrição de novas ações, em decorrência

de aumentos de capital, conforme estabelecido na Lei 6.404176.

Parágrafo Sexto. Igualmente, os acionistas terão o direito de preferência na aquisição

de ações no caso de alienação, doação ou transferência, nos termos do Acordo de

Acionistas da Companhia.

Parágrafo Sétimo. A Companhia poderá; mediante autorização da Assembleia Geral,

adquirir ações de sua própria ernissão para cancelamento ou manutenção çm tesouraria

para posterior alienação, de acordo com as disposições legais,aplicáveis. : ;
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C¡pÍrulo III
Assnwr,m¡ Grnlr, nn AcroNrsr¡s

Anrrco 6'. A Assembleia Geral será realizada ordinariamente, dentro do

prazo estabelecido por Lei, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132

da Lei das 6.404176 e, extraordinariamente, sempre que o interesse da Companhia o

exija, sendo perrritida a ocorrência simultânea de Assembleia Geral Ordinrária e

Extraordiná¡ia.

AntIco 7". As Assernbleias Gerais de Acionistas serão convocadas e

instaladas na forma da lei. Não obstantc o cumprimcnto dos procedimentos previstos

em lei, a convocação será feita com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência em

primeira convocação e 5 (cinco) dias de antecedência em segunda convocação,

mediante notificação por escrito e por e-mail a ser enviada aos acionistas pelo Diretor

Presidente, indicando a ordem do dia, o local e o horiírio em que a assembleia será

realizada. Será considørada regular a assembleia a que comparecerem todos os

acionistas, sendo dispensadas as forrnalidades de convocação.

Parágrafo Primeiro. O presidente da Assembleia Geral (i) será indicado pela maioria

dos acionistas presentes, e (ii) escolheráum dos presentes para sccretariá-lo.

Parágrafo Segundo. Os acionistas poderão ser representados sm Assernbleias Gsrais

por mandatários nomeados na forma do parágrafo primeiro do artigo 726 da Lei

6.404176.

Parágrafo Terceiro. As Assembleias Gerais poderão ser realizadas de forma digital

ou semipresencial, nos termos do edital de convocação.

Antlco 8'. Respeitado o disposto no Acordo de Acionistas e excetuadas as

em quórum seja exigido noshipóteses do Parágrafo

CId, Acionistas, as deliberações
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tomadas em Assernbleia Geral serão tomadas pelo voto favorável de acionistas

representando pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais uma ação com direito de

voto.

Parágrafo Primeiro. As seguintes matérias somente serão aprovadas mediante o voto

favorável dos acionistas representando pelo menos 75Yo (setenta e cinco por cento) das

ações com direito de voto:

(Ð quaisquer alterações no objeto social da Companhia;

(iÐ dissolução, liquidação ou autorização para administradores declararern a

insolvência da Companhia (incluindo recuperação judicial) ou falência;

(iiÐ criação de uma ou mais classes de ações com direitos, preferências ou

privilégios ou qualquer alteração nos direitos, preferências e vantagens de qualquer

ação daCompanhia;

(iv) oferta pública, colocação privada ou outra emissão de valores mobili¡ários

pela Companhia, incluindo, mas não se limitando a, debêntures, bônus de subscrição,

partes beneficiárias e quaisquer outros;

(v) participação ern grupos de sociedades, nos termos do artigo 265 da Lei no

6.404176;

(vÐ transformação do tipo societário, incorporação, cisão, fusão ou qualquer

reorganização societária envolvendo a Companhia;

(viÐ cessão de participação, a qualquer título, transformação do tipo societário,

incorporação, cisão, fusão ou qualquer reorganização societária envolvendo sociedade

cont¡olada da Companhia;

(viii) aprovação da aquisição das ações de Classe C e D;
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(ix) redução do capital social da Companhia;

(x) assunção de obrigações pela Companhia no valor superior a R$

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

(xi) aumento do capital social da Companhia, respeitado o disposto no Acordo

de Acionistas da Companhia; e

(xii) criação de Conselho de Administração da Companhia.

Parrágrafo Segundo. Não obstante o quanto disposto neste Artigo 8o, durante o prâzo

estabelecido no Acordo de Acionistas da Companhia, as seguintes deliberações

somente potlerãr.r ser aprovadas mediante voto afirmativo do acionista Waltcr Luiz

Bifulco Scigliano:

(Ð alteração nas vantagens das ações preferenciais da Companhia e a criação de

novas classes de ações;

(iÐ oferta pública, colocação privada ou outra emissão de valores mobiliários pela

Companhia, incluindo, mas não se limitando a, debêntures, bônus de subscrição, partes

beneficiárias e quaisquer outros;

(iiÐ cessão de particþação, a qualquer título, transformação do tipo societário,

incorporação, cisão, fusão ou qualquer reorgarnzaçáo societária envolvendo subsidiária

da Companhia e/ou a Companhia;

(iv) aprovação do Plano de Negócios Anual da Companhia;

(v) aumento do capital social da Companhia, desde que referido aumento não esteja

previsto no Plano Negócios Anual da Companhia e desde que não se fate de um

Aumento Dificuldade Financeira, conforme definido no Acordo de
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(

(vi) alteração da remuneração dos Diretores e membros de eventual Conselho de

Administração que venha a ser criado.

C¡.rírrno fV
Do Pnocn¡ue DE INTEGRTDADE

AntIco 9". A Companhia terâ um Programa de Integridade, pautada na

legislação vigente e aprovada pelos acionistas em Assembleia Geral, nos termos do

item (vii) do Parágrafo Único do Artigo 8o acima.

Parágrafo Primeiro. A Companhia terá um Código de Etica, que disporá sobre a

conduta de seus acionistas, administradores, empregados, consorciados, parceiros,

inclusive joint ventures e demais colaborado¡es, compatível com os preceitos deste

Estatuto Social € com os princípios da moral individual, social e profissional.

Parágrafo Segundo. O Código de Ética a que se refere este artigo entrará øn vigor a

partir da data de sua aprovação pelos acionistas, nos termos do Estatuto Social.

CapÍrur,oV
Do Grn¡Nrn nn lNtrcnm¿nn Conrourwn

Anrrco 10. Como parte do Programa de Integridade, a Companhia terá um

Gerente de Integridade Corporativa, designado pelos acionistas dentre os funcionários

da Comparrhia, que exercerá a função por 2 (dois) anos, renováveis à critério dos

acionistas por sucessivos períodos.

Parágrafo Primeiro. O Gerente de Integridade será responsável pelo processamento

e decisão acerca da interpretação e aplicação do Código de Etica, cabendo-lhe as

seguintes atribuições, sem prejuízo de outras previstas no Código de Ética aprovado

pelos acionistas:

(Ð

Código de

fixar, em casos específicos, obrigações adicionais às previstas no
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(íù estruturar os mecanismos e ferramentas de recebimento de eventuais

denúncias, bem como toma¡ as providências em face de denúncias ou comunicações de

desrespeito ao disposto no Código de Ética que o caso exija, inclusive o

encaminhamento para outros setores ou pessoas responsáveis, na estrutura corporativa

da Companhia, respeitado sempre o conhaditório e preservados o sigilo do denunciante

e o dever de sigilo profissional perante os clientes da Companhia.

(t ù dirimir as dúvidas e solucionar os casos omissos que versern sobre as

boas condutas exigidas dos integrantes da Companhia, promovendo propostas de

aditamentos às disposições do Código de Ética sempre que necessário;

(tÐ sugerir soluções e medidas preventivas para aprimorar c asscgurrlr o

efetividade da aplicação e eventuais revisões do disposto no Código de Ética;

(v) emitir, de oficio ou mediante provocação, noÍnas, pareceres, diretrizes

e oriørtações para aplicação do Código de Ética;

(vÐ fomentar o conhecimento e o treinamento das pessoas abrangidas pelo

Código de Ética, pata a sua correta e fiel observância; e

(víÐ de oficio ou mediante provocação, processar e instruir os

procedimentos de investigação de supostas condutas contrárias ao disposto no Código

de Ética.

Parágrafo Segundo. Ao Gerente de Lntegridade será garantida a independência e

autonomia necessárias pafa o exercício das atribuições previstas neste artigo

Capirur,oYI
Aon¡nrsrn¡c¡o

administrada por uma Diretoria cornposta por

Brasil, eleitos e destituíveis pelos acionistas
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em Assembleia Geral, conforme definido pela legislação societiíria, pelo Acordo de

Acionistas da Companhia e pelos termos deste Estatuto Social.

Parágrafo Primeiro. Dentre os diretores eleitos, deverá ser designado um Diretor

Presidente, um Vice-Presidente Financeiro, um Vice-Presidente de Relações

Institucionais, um Vice-Presidente Executivo, um Vice-Presidente de Operações, um

Diretor de Criação, um Diretor Geral de Atendimento e um Diretor de Planejamento.

Parágrafo Segundo. Os Diretores terão mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a

reeleição, e pennanecerão nos respectivos cargos até a posse de seus respectivos

sucessores.

Anuco L2. A Assembleia Geral deverá fixar a rernuneração da Diretoria.

Anrrco 13. É expressamente vedada aos administradores, procuradores ou

funcionários da Companhia" aprâtica, em nome da Companhia, de qualquer ato relativo

a negócios ou operações est¡a¡has ao objeto social. Qualquer ato assim praticado, que

envolva a Companhia em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao

objeto social, será considerado nulo, sem prejuízo da responsabilidade que possa ser

aplicável ao autor do ato no caso de inadimplemento.

AntIco 14. Respeitado o disposto no Parágrafo Único abaixo, compete aos

Diretores gerir a Companhia e exercer as atribuições que a Assembleia Geral, o Acordo

de Acionistas e este Estatuto Social lhe conferirem pata a prëûica dos atos necess¿irios

ao funcionamento regular da Companhia, incumbindo-lhes a administração e gestão

dos negócios e atividades da Companhia. ,i

Parágrafo Único. Respeitado o disposto no Acordo de Acionistas, os seguintes atos

somente poderão ser tomados pelos Diretores da Companhia mediante aprovação

prévia e expressa dos acionistas que representøn pelo menos 75% (setenta e cinco por

cento) das ações com direito a voto da Companhia:
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Gravames sobre ativos imobilizados ou de direitos a eles relacionados;

(iÐ a aquisição, uso, cessão, venda, transferência ou licenciamento de quaisquer

patentes, marcas, direitos autorais, tecnologia, know-how, nomes comerciais e outros

direitos de propriedade intelectuais da Companhia ou das sociedades nas quais a

Companhia detenha participação ;

(iiÐ assinatura de cheques, lehas de câmbios, ordens de pagamørto, contratos com

instituições financeiras, documentos, escrituras, títulos, realização de investimentos

e/ou contração de despesas, hcluindo empréstimos e garantias de qualquer natureza

em nome da Sociedade, sempre em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um rnilhão de

reais);

(iv) celebração de qualquer acordo ou contrato com partes relacionadas dos

Diretores, membros do Conselho de Administração ou Acionistas, com exceção dos

contratos e acordos celebrados até a presente data ou valores contabilizados no balanço

da Companhia até a presente data;

(v) celebração de qualquer acordo ou contrato pela Companhia ou por sociedades

por ela controlada que importe em pagamentos pela Sociedade superior a R$

500.000,00 (quinhentos mil reais);

prestação de garantia pela Companhia ou por sociedades por ela controlada; e

a concessão de ônus ou gravames sobre ativos da Comp-anJria ou de sua

controlada.

Annco 15. As eventuais deliberações colegiadas da Diretoria serão tomadas

pela maioria dos Diretores, sendo que o Diretor Presidente possuirá voto de desempate.

Annco 16. Son prejuízo das aprovações societarias que sejam necessárias

deste Estatuto edo Acordo de Acionistas, a tqpresentação da

ato 
. 
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responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a exoneração destes

perante el4 serão obrigatoriamente praticados :

(Ð por 2 (dois) Diretores agindo em conjunto, sendo necessariamente um Diretor

do Grupo A e um Diretor do Grupo B, e sendo sempre necessário que um dos Diretores

seja o Diretor Presidente; ou

(iÐ por 1 (um) procurador, constituído nos termos de procuração outorgada un

observância do Parágrafo Único abaixo.

Parágrafo Único. As procurações para representação da Companhia serão

necessariamente outorgadas por 2 (dois) Diretores agindo em conjunto, na forma

prevista no itern (i) do Artigo 16 acima, deverão especificar os poderes outorgados e

ter a validade maxima de 1 (um) ano, exceto aquelas para representação ad judicia, qu'e

poderão ter pr azo superior.

CrpÍruro VII
CoNsnr,so Frscar,

Anrrco 17. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não

permanente, composto por 3 (três) membros, e igual número de suplentes, com as

atribuições e competências previstas em lei.

Parágrafo Primeiro. O Conselho Fiscal será instalado pela Assernbleia Geral por

solicitação de acionistas que atendam aos requisitos legais para tanto, encerrando-se

seu mandato na Assembleia Geral Ordinária que se seguir à sua instalação, permitida a

reeleição

Parágrafo Segundo. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos

mediante assinatura de termo de posse no liwo próprio, dentro dos 30 (kinta) dias que

se segu'irem à sua eleição I
,
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Parágrafo Terceiro. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela

Assembleia Geral que os eleger, devendo ainda a Companhia reembolsá-los pelas

despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho de suas funções.

Parágrafo Quarto. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas

lawadas no respectivo liwo de atas de reuniões do Conselho Fiscal e assinadas pelos

membros de tal órgão que estiverern presentes.

CarÍrur,o VIII
Dn*ronsrn¡.cÕps Frx¡¡vcnrnas n DrsrnrnurÇÃo nn Rnsur,rloos

Anrrco 18. O exercício social inicia-se em 1o de janeiro e enceffa-se em 31

de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial e demais

demonstrações financeiras.

Anrrco 19. Ao final de cada exercício social, a Diretoria prepararâ o balanço

patrimonial e ouhas demonshações financeiras requeridas por lei, que deverão ser

apresentadas em conjunto para danonstrar o status financeiro-econômico da

Companhia. As demonstrações financeiras deverão ser aprovadas pelos acionistas em

Assembleia Geral Ordinária.

Parágrafo Único. Nos termos do artigo 204 daLei 6.404176 e mediante deliberação

dos acionistas, a Diretoria poderá (a) levantar balancetes em períodos inferiores; e (b)

declarar dividendos intermediários às contas de lucros acumulados existentes ou de

reserva de lucros ou dividendos intercalares, com base nestes balanços.

Anrrco 20. O resultado verificado em cada exercício deverá incluir a

dedução - arites de qualquer outra destinação - dos prejuízos acumulados e da provisão

para o imposto de renda. O prejuízo do exercício deverá ser absorvido pelos lucros

acumulados, pelas reserv¿ts de lucros, e pela reserva legal, nessa ordem.
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Anrrco 21. O lucro líquido do exercício será objeto de proposta de

destinação à Assembleia Geral, observada a destinação da importância equivalente a:

(Ð 5% (cinco por cento) paîa a constituição da reserva legal, até o limite d,e 20Yo

(vinte por cento) do capital social;

(iÐ o pagamento dos dividendos fixos e prioritários para os acionistas detentores das

ações preferenciais de Classe C;

(iiÐ o pagamento dos dividendos mínimos e prioritrários para os acionistas detentores

das ações preferenciais de Classes A, B e D;

(iv) 5%o,no mínimo, serão destinados ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório

aos acionistas detentores das ações ordinárias, apurado na forma do artigo 202 daLei
6.404/76; e

(v) o saldo restante terá a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro. A Assembleia Geral poderá, mediante decisão unânime dos

acionistas, deliberar a distribuição de dividendos inferior ao previsto no item (iii) do

Artigo 2l acima.

Parágrafo Segundo. Mediante deliberação dos acionistas, juros sobre capital próprio

poderão ser pagos ou creditados aos acionistas, até o limite permitido por lei, baseado

no balanço pafimonial anual ou em balancetes intermediários, cujo montante poderá

ser imputado ao montante de dividendos obrigatórios, nos termos da

aplicável.

C,qPÍrLT,o IX
Drssor,uÇÃo. LrotnnaÇÃo n TnaxsronurcÃo

Anrrco 22. A Companhia deverá ser dissolvida ou liquidada

legislação
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no item (iii) do Parágrafo Único do Artigo 8o. A Assembleia Geral deverá estabelecer

a forma de liquidação, indicando o liquidante e os membros do Conselho Fiscal, os

quais deverão agir no período da liquidação, estabelecendo seus poderes e respectivas

remunerações, conforme previsto em Lei.

Anrlco 23. A Companhia poderá transformar seu tipo jurídico, observado o disposto

no item (v) do Parágrafo Úoico do Artigo 8'.

C¡,rÍrur,o X
Aconno nn Actoxlst¡s

Anuco 24. A Companhia deverá observar as disposições de Acordo de Acionistas

que estiver registrado na sede social da Companhia.

Parágrafo Único. O Presidente das Assembleias Gerais não deverá computar voto que

seja proferido ern violação a qualquer disposição de Acordo de Acionistas regishado

na sede social da Companhia, nem a Companhia permitirá o registro de transferências

de ações que não estejam ern conformidade com o disposto ern Acordo de Acionistas

registrado na sede social da Companhia.

CapÍnnoXI
DrsposrcÕns FrNars n TnuqsrróRrAs

Anrrco 25. Casos omissos ou duvidosos relacionados a este Estatuto Social

deverão ser solucionados pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que

preceitua aLei 6.404176, com as-alte.r.,gEes introduzidas por leis posteriores.

¡,' ',1ì ' 
.

Anrrco 26_. O eventual exdcício, þor qualquer dos acionistas, do direito de

voto nas Assembleias da Companhia em desâcordo com as disposições estabelecidas

neste Estatuto Socipl ou no Acordo de Acionistas obrigará o presidente da Assembleia

a não computar o pelo acionista com infração do disposto neste Estatuto

Não obstante, caso o presidente da assernbleiade
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aceite o referido voto e essa aceitação seja decisiva para o resultado da votação, a

deliberação assim tomada deverá ser considerada nula de pleno direito, não vinculando

os acionistas ou a administração da Companhia.

Antrco 27. Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas deste Estatuto."

**{.*.

Mesa:

Costa Otaviano Pereira

Secretiírio

þellôo de ilðtås
3839 . SÃO PAUIû8P

t¿óbo xrmnro

,1i T;,li::...3ï ï ïï:lg:
'h

.fl

;T;
,;! .1

Í/
ll

TO tEDO

Crn a æb de
Aùó.a.f.dt /\

/',
{.

0 1 JUN, ?021
rul
epr L.-

a qg
Ê

çì,

Y{

y,

Pær+a L.

'',, Ii i
t

"i

.,' I
¡

@

João

49

21 de



Anexo III

NOVA SB COMUNICAçÃ.O S.A.

CNPJ N' 57.1. I 8.929 I 0001-37

NIRE 35.300.ss3.47-1

TERMO DE POSSE

Aos 18 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, na sede da NOVA SB

COMIINICAÇÃO S.4., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Nazaré Paulista, n" 29'7, Térreo, Vila Madalena, CEP

05448-000, inscrita no CNPJ sob no 57.118.92910001-37 e com os seus atos

constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP

sob NIRE 35.300.553.47-1 ("Çprnpe¡hia"), o Sr. TIIOMAZ FELIPE ABREU VAI{

MUNSTE& brasileiro, casado, publicitrário, portador da Cédula de Identidade RG no

18601263-1 inscrito no CPF sob no 165.827 .798-85, residente e domiciliado na Cidade

de Brasília, Distrito Federal, na Rua SQN 313, Bloco F, apto. 309, Asa Norte, CEP

70766-0760 foi eleito por deliberação dos acionistas da Companh:ia em Assembleia

Geral Extaordinária celebrada nesta dat4 para o cargo de Diretor de Criacão. com

mandato de 03 (tês) anos, permitida a reeleição. Por força da assinatura deste Termo,

é investido sm seu respectivo cargo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes,

direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto

Social. O Diretor ora investido em seu cargo declara, expressamante, sob as penas da

lei, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, dc

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé

pública ou a propriedade, ou a pefia criminal que vede, ainda que temporariamente, o

acesso a cafgos públicos, não estando incurso em nenhum crime que o impeça de

exercer atividade participarJþradministração da Companhia.

I i

THolt44_EELIPE ABREU VAN TER

Diretor de Criação
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NOVA SB COMUNTCAÇÃO S.A.

CNPJ N', 57.118.929 t000r-37

NIRE 3s.300.553.47-1

TERMO DE POSSE

Aos 18 de fevereiro d,e 2021, às 10:00 horas, na sede da NOVA SB

COMUNICAçÃO S.4., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Nazaré Paulista, no 297, Térreo, Vila Madalena, CEP

05448-000, inscrita no CNPJ sob no 57.118.92910001-37 e com os seus atos

constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP

sob NIRE 35.300.553.47-1 ("Companhia"), a Sra. CRISTINA GUTEMBERG
LIMA SILVA, brasileirq casada, jornalista, portadora da Cédula de Identidade RG

552.970 SSP DF, inscrita no CPF sob n'244.403.531-34, residente e domiciliada na

Cidade de Brasília, Distrito Federal, na Rua SQN 106, bloco H, ap. 503 - Asa Norte,

CEP 70.742.08 foi eleita por deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia

Geral Extraordinária celebrada nesta data" para o cargo de Diretora Geral de

Atendimento, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição. Por força da

assinatura deste Termo, é investida em seu respectivo cargo, dele tomando posse e

assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela

legislação aplicável e pelo Estatuto Social. A Diretora ora investida em seu cargo

declara, expressamente, sob as penas da lei, que não está impedida por lei especial, ou

condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão,

peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não estando incursa

em nenhum crime que a impeça de exercer atividade empresarial, comercial ou

participar da administração da Companhià.

:.''-.,/
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NOVA SB COMUNTCAÇÃO S.Ä..

CNPJ N" 57.1. L 8.929 I 0001-37

NrRE 35.300.s53.47-1

TERMO DE POSSE

Aos 18 de fevereiro de 2021,, às 10:00 hotas, na sede da NOVA SB

COMUNICAÇÃO S.4., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Nazaré Paulist4 no 297, Terreo, Vila Madalena, CEP

05448-000, inscrita no CNPJ sob no 57.11,8.92910001-37 e com os seus atos

constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - ruCESP

sob NIRE 35.300.553.47-1 ("Companhia"), a Sra. ANA CRISTINA GONçALVES

OLMIRA, brasileir4 em união estável, jornalista, portadora da Cédula de Identidade

RG no 1006103 SSP / DF, inscrita no CPF sob no 372.227.401-04, residente e

domiciliada na Cidade de Brasília, Dishito Federal, no Setor Residencial Econômico

Sul (SRE/S) quadra 12 bloco H casa 32, CEP 70645-085 foi eleita por deliberação dos

acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordin¿âria celebrada nesta data,

para o cargo de Diretora de Planejamento, com mandato de 03 (três) anos, permitida a

reeleição. Por força da assinatura deste Termo, é investida em seu respectivo cargo,

dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que thes são

atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social. A Diretora ora investida em

seu cargo declara" expressamørte, sob as penas da lei, que não está impedida por lei

especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo,

concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a

pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não

estando incursa em nenhum crime que ¿ impeça de exercer atividade empresarial,

comercial ou participar da administração da Companhia.
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10.2.2 Regularidade fiscal e trabalhista

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério
da Fazenda (CNPJ).

v
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# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAC¡ONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME EMPRESARIAL

NOVA SB COMUNICACAO S.A.

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

DEMAIS

coDtGo E DESCRTçAO DA ATVTDAÞE ECONOMTCA pRrNCtpAL

73.11 4-00. Agências de publicidade

coDrGo E DESCRTçAO DAS ATTVTDADES ECONOMTCAS SECUNDARTAS

Não informada

CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA

2054 - Sociedade Anônlma Fechada

LOGRADOURO

R NAZARE PAULISTA
NUMERO

297

CEP

05.¿148-000
BAIRRO/DISTRITO

VILA MADALENA
MUNICIPIO

SAO PAULO

ENOEREçO ELETRÕNICO

oscAR.KrTA@NOVASB.COM.BR
TELEFONE
(11) 3066-5400

(EFR)

SITUAçAO CADASTRAL

AT¡VA
DATA DA SITUAçAO CADASTRAL
28t10t2005

MOTIVO DE SITUAçAO CADASTRAL

SITUAçAO ESPECIAL DATA DA SITUAçAO ESPECIAL

DATA DE ABERTURA

27102t1987
GoMPROVANTE DE |NSCRIçÃO E DE S|TUAçÄO

CADASTRAL

NUMERO DE TNSCRtçÁO

57.1 1 8.929/0001 -37
MATRlZ

COMPLEMENTO

TERREO

UF

SP

18t06t2021

Aprovado pela lnstruçäo Normativa RFB no L863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 1810612021às 10:34:31 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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10.2.2 Regularidade fiscal e trabalhista

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede ou
domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame.
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ffi
Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastra¡s

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 57.1 I 8.929/0001 -37

C.C.M: 9.396.0484

2

@

þ

Contribuinte

Pessoa Jurídica

Tipo de unidade

Endereço

Bairro

CEP

Telefone

lnício de Funcionamento

Data de lnscrição

CCM Centralizador

Tipo de Endereço

Nro. do Contribuinte de IPTU

tJltima Atualização Cadastral

: NOVA SB COMUNICACAO S.A.

:Comum

: Produtiva

r R NAZARE PAULISTA 297 TERREO

:VILA MADALENA

r 05448-000

: Não Consta

:t9/02/t987

:L9/031L987

: Não consta

: Comercial

:081.278.0001-5

:31/os/202!

0111212017PrincipalAgências de publicidade73114100

Data lnícioTipoDescriçäoCódigo

CNAE

1TFA011011200351314

TFE011011200332409

5rss01t03t20042496

Qtd.AnúnciosAllquota do lmpostoTributoData de lnfcioCódigo

Código(s) de tributo(s)

de
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ffi
Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDG - Ficha de dados cadastra¡s

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 57.1 18.929/0001 -37

C.C.M: 9.396-0484

Expedida em 1810612021via lnternet com base na Portaria SF no 018/2004, 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 cancelado), 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: r6GZb8t3
Data de validade: 1810912021
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10.2.2 Regularidade fiscal e trabalhista

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-
FGTS).
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Consulta Regularidade do Empregador10t05t2021
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Voltai lnrprin:ii

C/l^'xA
cAIXA ECoNÕMIcA FEDER,AL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: s7.tll.929/ooo1-37
Razão Social:l'tovn sB coMUNIcAcAo sA
Endereço: R NAZARE PAULISTA 297 TERREO / VILA MADALENA / SAO PAULO / SP /

05448-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art,
7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade:2 3 / 04 /2O2t a 2O / OB / 2O2t

CeÉif icação N ú mero z 2O2|O423O7 27 0558670088

Informação obtida em 10/05/2021 L2:18:58

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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10.2.2 Regularidade fiscal e trabalhista

d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(cNDr).
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PODER JT-]DTCTÁRTO
JUSI tÇA DO '|RAUAL,HO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TR.,ABALHISTAS

Nome: NOVA SB COMUNICACAO

CNPJ z 51 .L18.929/0001-37
Certidão no : 190 B 1,218 / 202L
Expedição: L8/06/202L, às
Validade: 14/12/2021 180
de sua expedição.

s.A. (MATRTZ E FrLrArS)

10:06:31
(cento e oitenta) dias, contados da data

t

(

(

(

(

(

(

(

{

Certifica-se que NOVA SB COMUNICACAO S.A. (MATRIZ E FILIÀIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o no 57.118.929/000L-37t NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 201,L, e
na Resolução Administratj-va no 1,470/2011 do TribunaJ- Superior do
Trabalho, de 24 de aqosto de 201,L.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil-idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a t.odos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Internet (http z / /www. tst.j us. br) .

Certidão emitida gratui-tamente.

TNFORITAçÃO TUpOnTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimpfentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em ;ulgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recol-himentos previden ciâr ios, a honorários, a custas, a
emolumenLos ou a recofhimentos determinados em l-ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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10.2.2 Regularidade fiscal e trabalhista

e) Certidão negativa, ou pos¡t¡va com efeitos de negativa, de débitos relat¡vos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.
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MINISTÉRþ DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBffOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIUDA ATIVA DA UN¡ÃO

Nome: NOVA SB COMUNICACAO S.A.
CNPJ : 57 .118.92910001 -37

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:

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1gg1.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
Emitida às 12:25:38 do dia 1010312021<hora e data de Brasília>.
Válida al,é 0610912021 .

Código de controle da certidão: CDlB.l98B.3D52.C5EE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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10.2.2 Regularidade fiscal e trabalhista

f) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao lmposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
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Certidão expedida com base na Portar¡a Conjunta SF/PGM no 4, de 12 de abril de 201 7, lnstrução Normativa SF/SUREM no 3, de 6 de abril de 201 5,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF no 268, de 1 1 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 14:35:11 horas do dia 1310512021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 7E3B46DC

A autenticidadê dêsta certidão deverá ser confirmada na påglna da Secretar¡a Munlcipal da Fazenda httpJ/www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Certidão Número: 0435838 - 2021

CPF/GNPJ Raiz:

Contribuinte:

57.118.929t

NOVA SB COMUNICACAO S.A

Liberação:

Validade:

2610412021

2510712021

Tributos Abrangidos: lmposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalizaçäo de Local¡zaçäo lnstalação e

Taxa de Fiscalização de Anrincio - TFA . '

Taxa de Fiscalizaçåo de Estabelecimento. TFE

Taxa de Reslduos Sólidos de Serviços de Saride - â pãrt¡r de Jan/201 I )

lmposto Sobre Transmissäo derBens

Unidades Tributárias;

CCM 9.396.048-4- lnicio atv:19/0211987 (R

CCM 4.265.841-1- lnicio atv :30/03i201'1 (R

297 -CEP:05449-000)

00432 - CEP: 05409-001 - Cancelado em: 1OtO8l2O12)

Ressalvado o direito de a cobrar e ¡nscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste
documento, relativas a pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa
Municipal, junto à G Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente
aos créditos tributários
REGULAR.

não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é

A aceitação desta
http://www.prefeitu

condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
riaslfazendal

Qualquer rasura inval este documento

Ë
PREFEITURA DE
sÃoPAuLo

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

ê
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Cert¡dão emltlda vla internet com base na Portarla SF no 04 de 05 de janolro de 2012.
Prazo.de validade de 06_(seìs) meses a partìr da data de sua l¡bêração com base na Portar¡a SF no 04 de 05 de janelro de 2012.
Cerlidão em¡tida às 10:52:59 horas do dla 0110412021 (hora e data de Brasíl¡a).

Código de autentic¡dadê: 3EEDFTIE

A aceitação desta certidão está condicionada à ver¡f¡cação de sua autentlcidade na lntêrnet, no endereço:
http://www.prefeltura,sp,gov.br/cidade/eecretarias/fazenda.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Número do Gontribuinte: 57.118.9291

Nome do Contribuinte: NOVA SB COMUNTCACAO S.A.

Não consta imóvel cadastrado em nome de: NOVA SB COMUNICACAO S.A. - CPF/CNPJ Raiz: ST.11g.g2gt

.J. !. iLt ;-¡l-

SECRETARIA MUNIGIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOM¡NAL

CERTIDÃO N"
35011712021

FL.1t1PBIEFE¡TURA DE
sAoPAU|.O

FAZENDA

6
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1 0.2.3 Qualificação econôm ico-financeira

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário
individual.
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181061202',1 00491 31 94

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTTDÃO ESTADUAL DE DTSTRTBUtçoES CIVE|S

I llilil ilil ilil illl il] ilil tilllilll ilililllilt ill

I

(

(

{

CERTIDÃO NO:9694929

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

FOLHA: l/1

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCn, CONCORDATAS, RECUPERAçÖES JUDICTAIS E EXTRAJUDTCIATS, anteriores a
1710612021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de' ****************

NOVA SB COMUNOICAçÄO SA, CNPJ: 57.118.929t0001-37, conforme indicação constante do
pedido dg cgrtidão.***********************

Esta certidäo não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação jét

cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.

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

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

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZRO SOCInL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidão.

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1B de junho de 2021

00491 31948
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1 0.2.3 Qualificação econômico-financeira

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há
mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
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05t07t2021 tN RFB No 2023 - 2021

NORMAS

Visão Multivigente

|NSTRUçÃO NORMATTVA RFB No 2023, DE 28 DE ABRTL D82021

(Publicado(a) no DOU de 3010412021, seçäo 1, página 79)

Prorroga o prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital
(ECD) referente ao ano-calendário de 2020.

o SECRETÁR|O ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRAS|L, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso lll do art. 350 do Regimento lnterno da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o
disposto no $ 30 do art. 11 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, no art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, no art. 20 do Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2A07, e no art. 50 da
lnstrução Normativa RFB no 2.003, de 18 de janeiro de 2021, resolve:

Art. 1o O prazo final para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) previsto no
art. 50 da lnstrução Normativa RFB no 2.003, de 18 de janeiro de 2021, referente ao ano-calendário
de2020, fica prorrogado, em caráterexcepcional, para o último dia útil do mês de julho de2021.

./
Parágrafo único. Nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial, a

ECD prevista no $ 3o do art. 50 da lnstrução Normativa RFB no 2.003, de 2021, referente ao ano-
calendário de 2021, deverá ser entregue:

| - se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro a junho, até o último dia útil

do mês de julho de 2021; e -./
ll - se o evento ocorrer no período compreendido entre julho a dezembro, até o último dia

útildo mês subsequente ao do evento. -,./
Att. 2o Esta lnstrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário

Oficialda União.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO

*Este texto nãei substitui o publicado oficialmente
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normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/imprimir.action?visao=an( g7 \lo=117202&lamHA=0 W
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MIN¡STERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
srsTEMA PÚBL|CO DE ESCRTTURAçÃO DtctTAL - Sped Versão: 7.0.5

RECTBO DE ENTREGA DE ESCRTTURAçAO CONTÁB|L DtctTAL

IDENT|F|GAçAO DO TTTULAR DA ESCRTTURAçAO
CNPJ

57 .118 .929t0001-37

TDENTTFTCAçÃO Oe ESCRTTU RAçÃO

FoRMA DA EscRrruRnçÃo coHrÁsrr- eRíooo DA EScRrruRAçÃo

lO1l2O19 a 31 I

NIRE

35218153871

oualrrtcaçÃoDosrcNATARlo cpF/cNpJ

DIRETOR 99607484800

NÚMERO DO RECIBO:

40.E9.E5. D9.58.DA.CE.78.DD.E1 .2D.
1 D. 1 0.98.6A.C7. C9.46. E8.C3-2

ESTE LIVRO FOIASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS

(

NOME NO SÉRIE DO
CERTIFICAÐO

oscARLUrsKrrA: 19919?911994q949e1--só6'd?a8¿8ôó " 866250357704136112
:61

ELt JOSE DE ALMETDA 104194755937715503
ASSUNCAO:,862338579102145665,
65509277572 34

VALIDADE

1111012019 a
10t10t2022

0410712018 a
03t07t2021

RESPONSAVEL
LEGAL

Sim

(

L-

L
t_
(.

(

(_,

(,
(,

(.
(.,

(,

Conlador 65509277572 Não

Escrituração receb¡da via lnternet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 2210712020 às 11:50:06

7 8.44.57 .44.58.A8.CC.34
F4.48.9D. ED .C9.32.37 .Cl

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei no 8.934/1994
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto no 1.800/1996, com a alteração do Decreto no 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da
Lei Complemenlar no 124712014.

ø

NOME EMPRESARIAL

Nova S/B Comunicação Ltda

TDENTTFTCAçÃO DO ARQUTVO (HASH)

10.E9.E5.D9.58.DA.CE.78.DD.E1.2D.1 D.1 0.98.6A.C7.C9.46.E8.C3

\¡ATUREZA DO LIVRO

lscrituracao Contabil Digital do Livro Diario lìT¡,r'-" 
Do LrvRo

89

1994 com a alteração da

v
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srTUAçÃO DO ARQUTVO DA ESCRTTURAçAO É. ì rpc¡ç ra''sr

Nome Empresarial:

CNPJ:

Período da Escrituragão:

Forma de Escrituração Contábil:

Natureza do Livro:

ldentificação do arquivo(hash):

Nova S/B Comunicação Ltda

57 .118.929t0001-37

0110112019 a 3111212019

Livro Diário

N¡re: 35218153871 scp:

Escr¡turacao Contabil Digital do Livro Diario

40.E9.E5.D9.58.DA.CE.78.OD.E'1.2D.1 D.10.98.6A.C7.C9.46.E8.C3-

Consulta Realizada em: 2210712020 08:54:24

Resultado da Verificaçäo

A escrituraçäo visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED
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Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto no 1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto no 8.683/201 6. O recibo de entrega constitui a comprovaçäo da autenticação, nos t€rmoa do art. 39-B da Lei no 8.934/1 gg4, scndo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei no 8.934/1994).

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

7.0.5 d
þ
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Entidade: Nova S/B Comunicação Ltda

Período da Escrituraçãoi 0110112019 a 3111212019

Número de Ordem do Livro: '118

CNPJ: 57.118.92910001-37

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 4*¡m

Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

Número de Ordem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Dala 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

Nova S/B Comunicaçäo Ltda

35218153871

57 .118.529t0001-37

:

Itta

Escrituracao Contabil Digital do Livro Diario

São Paulo

27t02t1987

31t12t2019

362372

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nova SiB Comunicação Ltda

Escrituracao Contabil Digital do Livro Diario

362372

01t01t2019

:31t12t2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
40.E9.E5.D9.58.D4.CE.78.DD.E1.2D.1D.10.98.64.C7.C9.46.E8.C3-2, nos termos do Decreto no 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador @

@
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Descriçäo

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA MOEDA NACIONAL

CAIXA SÃO PAULO

CAIXA BRASILIA

CAIXA RIO DE JANEIRO

CAIXA CUIABA

BANCOS CONTA MOVII\¡ENTO

APLTCAçOES FTNANCETRAS

CLIENTES

CLIENTES

CLIENTES BV

OUTROS CONTAS A RECEBER

OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

ADIANTAMENTOS OUTROS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

ADIANTAMENTOS A SOCIOS /
ACIONISTAS

IMPOSTOS A COMPENSAR - CUSTO
(RETTDO CLTENTES)

COFINS S/CUSTOS - RETIDO CLIENTE

IRRF S/CUSTOS - RETIDO CLIENTE

ISS S/CUSTOS - RETIDO CLIENTE

PIS S/CUSTOS - RETIDO CLIENTE

SALDO NEGATIVO DE PERIODOS
ANTERIORES - IRPJ

IRRF S/FATURAMENTO EXERCICIO ANO
2017

IRPJ PRES. PG.A MAIOR ANO
ANTERIORES 2017

IMPOSTOS RECUPERAVEIS

CSLL A RECUPERAR

OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR

Saldo lnicial

R$ 59.874.144,51

R$ 48.714.100,61

R$ 6.638.970,28

R$ 14.000,00

R$ 5.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.365.495,30

R$ 3.259.474,98

R$ 27.595.932,64

R$ 13.714.456,16

R$ 1 .783.454, 16

R$ '12.098.022,32

R$ 12.210.810,85

R$ 57.331,54

R$ 50.760,00

R$ 1.141 .764,26

R$ 3.241 .100,00

R$ 7.719.855,05

R$ 13.083,04

R$ 870.720,90

R$ 347.017,47

R$ 2.815,89

R$ 4.228.531,76

R$ 1.293.322,38

R$ 964.363,61

R$ 2.132.975,21

R$ 2.111.626,47

Rs 21.352,74

Saldo Final

R$ 74.789.853,75

R$ 54.571.354,73 '-

R$ 2.467.r53,95

R$ 14.000,00

R$ 5.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 131 .483,56

R$ 2.321.670,39

R$ 48.425.107,26

R$ 33.358.651 ,08

R$ 818.514,19

R$ 14.247.941 ,99

R$ 3.609.263,05

R$ 54.022,88

R$ 1.773,00

R$ 400.40r,18

R$ 2.700.943,08

R$ 452.122,91

R$ 0,00

R$ 341 .580,59

R$ 110.542,32

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 24.259,95

R$ 0,00

Nota

Entidade: Nova SiB Comunicação Ltda

Período da Escrituração: 0110112019 a 3111212019 CNPJ: 57.118.92910001-32

Número de Ordem do Livro: 118

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 3'l de Dezembro de 2019

BALANçO PATRTMONTAL å

259,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de núm
40.E9.E5.D9.58.D4.CE.78.DD.E1.2D.1D.10.98.6A.C7.C9.46.E8.C3-2, nos termos do Decreto no 8.683/201

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

Versão 7.0.5 do Visualizador
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Entidade: Nova S/B Comunicação Ltda

Período da Escrituração: 0110112019 a 3111212019 CNPJ: 57 .118.92910001-37

Número de Ordem do Livro: 118

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

BALANÇO PATRTMONTAL

Descrição

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE

DESPESAS A APROPRIAR

SËGUROS A APROPRIAR

DESPESAS ANTECIPADAS

DESPOSITO VALORES IMOB. A
RESTITUIR

DESPOSITO VALORES IMOB. A
RESTITUIR

DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA

ATIVO NAO CIRCULANTE

CONTAS A RECEBER - LGO PRAZO

CONTRATO DE MUTUO / OUTRAS
CONTAS A RECEBER

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSSPAGO-ACOMPENSAR

IMPOSTOS FED. REC. PROC.5027060-
07.2019.4.3.6100

IMPOSTOS FED.REC. PROC,
18186.723468t2019-29

IRPJ Diferido a Recuperar 2019

CSSL Diferido a Recuperar 2019

CONTAS A RECEBER - CLIENTES

ADIANTAMENTO FUTURO

ADIANTAI\4ENTO LONGO PRAZO

ATIVO IMOBILIZADO/INVESTI MENTO

INVESTIMENTOS

OUTROS INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO

CUSTO CORRIGIDO

COMPUTADORES E PERIFERICOS

MOVEIS E UTENSILIOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

GASTOS BENFEITORIAS EM IMOVEL
TERC. DF

REFORMAS E BENFEITORIAS

(-) DEPRECIAçÃO DO CUSTO
CORRIGIDO

Saldo lnicial

R$ 126.448,00

R$ 126.448,00

R$ 72.056,09

R$ 54.391,91

R$ 8.959,63

R$ 8.959,63

R$ 8.959,63

R$ 9.394.566,21

R$ 9.166.614,21

R$ 4.778.117,02

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.388.497,19

R$ 227.952,00

R$ 227.952,00

R$ 1.765.477,69

R$ 38.821,50

R$ s8.821,50

R$ 1.707.023,48

R$ 4.496.840,85

R$ 1.423.762,76

R$ 903.504,15

R$ 239.159,81

R$ 505.612,63

R$ 1.424.801,50

R$ (2.789.817,37)

Saldo Final

R$ 36.610,89

R$ 36.610,89

R$ 18.268,89

R$ 18.342,00

R$ 8.959,63

R$ 8.959,63

R$ 8.959,63

R$ 18.785.633,90

R$ 18.557.681 ,90

R$ 5.318.906,17

R$ 9.080.827,36

R$ 300,35

R$ 1.226.977,93

R$ 5.868.581 ,25

R$ 1 .459.535,1 7

R$ 525.432,66

R$ 4.157.948,37

R$ 227.952,00

R$ 227.952,00

R$ 1.432.865,12

R$ 38.821,50

R$ 38.821,50

R$ 1.381 .551,17

R$ 4.011.697,81

R$ 1 .374.313,68

R$ 903.504,15

R$ 242.679,81

R$ 505.612,63

R$ 985.587,54

R$ (2.630.146,64)

Nota

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticaçäo se comprova pelo recibo de número
40.E9.E5.D9.5B.D4.CE.78.DD.E1.2D.1D.10.98.64.C7.C9.46.88.C3-2, nos termos do Decreto no 8.683/20'16.

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

Versäo 7.0.5 do Visualizador
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Entidade: Nova S/B Comunicação Ltda

Período da Escrituração: 0110112019 a3111212019 CNPJ: 57.118.92910001-37

Número de Ordem do Livro: 118

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 20'19

BALANçO PATRTMONTAL

Descrição

(-) (-) CoMPUTADORES E PERIFERICOS

(-)(-) MAOUTNAS E EQUTPAMENTOS

(-) (-) MÓvErs E urENSrLros

(-) (-) AMORT.BENFETTORTAS EM
IMOVEL TERC. DF

(-) (-) AMoRr. REFoRMAS E
BENFEITORIAS

rrurRucfvel

BENS INTANGIVEIS

DIREITO USO SOFTWARE INTANGIVEL

(-) (-) AMORT.DTRË|TO USO SOFTWARE
INTANGIVEL

PASSIVO

CIRCULANTE

CONTAS A PAGAR

FoRNEcEDoRES DA AGÊNcIA

REPASSES DA AGÊNCIA -
REPRESENTANTES

(-) TMPOSTOS S/ FORNECEDORES-
RETIDO PELO CLIENTE

REPASSES oR RGÊNcIR - PRoDUÇÃo

FUNcIoNÁRIoS

FORNECEDORES CUSTOS - PI
PENDENTES

FINACIAMENTOS / EMPRESTIMOS E
OUTRAS

oBRTGAçoES TRt BUTARTAS

II\¡POSTOS PARCELADOS

PIS/COFINS

COFINS A RECOLHER

ISS A RECOLHER

PIS A RECOLHER

RETENçÃO DE tMPosros

IRRF PJ - 1708 A RECOLHER

IRRF S/ALUGUEIS .3208 A RECOLHER

IRRF S/ASSALARIADOS - 0561 A
RECOLHER

IRRF S/AUTONOIVOS - OSBB A

Saldo lnicial

R$ (1.28e.726,36)

R$ (129.664,50)

R$ (570.299,78)

R$ (505.6r2,63)

R$ (294.514,10)

R$ 19.632,71

R$ 19.632,71

R$ B98.O58,BB

R$ (878.426,17)

R$ 59.874.144,51

R$ 33.701.567,20

R$ 28.686.939,98

R$ 1.259.656,70

R$ 14.675.648,86

R$ (562.881,32)

R$ 4.384.945,12

R$ 3.944,49

R$ 376.091,99

R$ 8.549.534,14

R$ 2.503.429,93

R$ 1.16r.807,98

R$ 1.011.'145,92

R$ 772.364,45

R$ 71.082,47

R$ 167.699,00

R$ 330.476,03

R$ 6.248,77

R$ 20.438,72

R$ 249.077,51

R$ 5.816,05

Saldo Final

R$ (r.2e5.970,54)

R$ (152.167,79)

R$ (635.120,45)

R$ (505.612,63)

R$ (41.275,23)

R$ 12.492,45

R$ 12.452,45

R$ 896.602,89

R$ (884.1 1 0,44)

R$ 74.789.853,75

R$ 54.275.102,74

R$ 48.753.397,81

R$ 1.224.388,02

R$ 29.761.509,50

R$ (178.495,40)

R$ 4.862.381,84

R$ 1.275,84

R$ (0,00)

R$ 13.082.338,01

R$ 3.603.212,58

R$ 1.182.964,80

R$ 2.1 1 8.1 51 ,92

R$ 1.233.544,41

R$ 624.600,89

R$ 260.006,62

R$ 302.095,86

R$ 14.290,67

R$ 6.514,38

R$ 155.363,88

Rg 160,88

Nota

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
40.E9.E5.D9.5B.D4.CE.78.DD.E1 .2D.1D.'10.98.64.C7.C9.46.E8.C3-2, nos termos do Decreto no 8.683/2016

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

Versão 7.0.5 do Visualizador
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Entidade: Nova S/B Comunicação Ltda

Período da Escrituração: 0110112019 a 3111212019 CNPJ: 57.118.92910001-37

Número de Ordem do Livro: 118

Período Selecionado: 0'1 de Janeiro de 2019 a 3'l de Dezembro de 2019

BALANçO PATRTMONTAL

Descrição

RECOLHER

ISS TERCEIROS A RECOLHER

Prs, coFtNS, csLL S/PRESTAÇAO
sERVtçOS A RECOLHER

IRRF PJ ,8045 A RECOLHER

oBRrcAçÖES coM pEssoAL

(-) HONORARTOS

(-) SALAR|OS E ORDENADOS A PAGAR

FÉRIAS A PAGAR

(-) ouTRos coNTAS A PAGAR

(-) CONTAS A PAGAR - DIVERSOS

(-) PRoCESSO M.PUBLlco MT - No.
1007831 .492018.8.11.0041 - CURTO PRAZO

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

I-N.S.S

INSS TERCEIROS PF/PJ

I.N.S.S, s/ FUNcIoNARIoS

F,G.T.S

FGTS A RECOLHER

(-) I\¡UTUO ENTRE EMPRESAS

(-) rvtuTuo ENTRE EMPRESAS

(-) MUTUA A PAGAR NOVA/SB para NCC

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS

OUTRAS CONTAS A PAGAR

PASSIVO NAO CIRCULANTE

CONTAS A PAGAR

(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR

REPASSES DA AGENCIA -
FORNECEDORES GOV. RJ.

IMPOSTOS PARCELADOS

IMPOSTOS FEDERAIS /
PREVIDENCIARIOS

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

Nota Saldo lnicial Saldo Final

R$ 1 1.906,05

R$ I 1.342,69

R$ 25.646,24

R$ 1.604.599,33

R$ (0,00)

R$ (o,oo)

R$ 1.604.599,33

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 698.024,26

R$ 583.337,69

R$ 902,79

R$ 582.434,90

R$ 114.686,57

R$ 114.686,57

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 208.573,70

R$ 19.251,54

R$ 189.322,16

R$ 15.751.406,57

R$ 4.394.299,26

R$ (0,00)

R$ 4.394.299,26

R$ 11.357.107,31

R$ 11.357.107,31

R$ 10.421.170,74

R$ 900.000,00

R$ 21.012,44

R$ 67.624,73

R$ 37.I2B,BB

R$ 1.263.213,73

R$ 11.110,92

R$ 256.693,81

R$ 995.409,00

R$ 69.000,00

R$ 69.000,00

R$ 69.000,00

Rç 289.877,12

R$ 215.652,49

R$ 257,34

R$ 215.395,15

R$74.224,63

R$ 74.224,63

R$ 24.134,61

R$ 24.'134,61

R$ 24.134,61

R$ 272.266,89

R$ 128.902,50

R$ 143.364,39

R$ 15.185.564,25 ¡-l
R$ 4.440.299,26

R$ 46.000,00

R$ 4.394.299,26

R$ r0.745.264,99

R$ 10.745.264,99

R$ 5.329.186,76

R$ 900.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
40.E9.E5.D9.58.D4.CE.78.DD.E1.2D.1D.10.98.64.C7.C9.46.E8.C3-2, nos termos do Decreto no 8.683/2016

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

Versão 7.0.5 do Visualizador Á
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Entidade: Nova S/B Comunicação Ltda

Período da Escrituração: 0110112019 a3111212019 CNPJ: 57.118.929t0001-37

Número de Ordem do Livro: 118

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 3'l de Dezembro de 2019

BALANçO PATRTMONTAL

Descrição

CAPITAL INTEGRALIZADO

CAPITAL INTEGRALIZADO

RESERVA DE LUCROS

LUCROS A REALIZAR

RESERVA DE LUCROS

Nota Saldo lnicial

R$ 900.000,00

R$ 900.000,00

R$ 9.521 .170,74

R$ 9.521.170,74

R$ 9.521 .1 70,74

Saldo Final

R$ 900.000,00

R$ 900.000,00

R$ 4.429.186,76

R$ 4.429.186,76

R$ 4.429.186,76

(

(

(

(

(

(

(

(

(

f_
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L
t
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(.-r

lt
TJ

U
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Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
40.E9.E5.D9.58.DA.CE.78.DD.E'1.2D.1D.10.98.6A.C7.C9.46.E8.C3-2, nos termos do Decreto no 8.683/2016

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

Versão 7.0.5 do Visualizador d
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Entidade: Nova S/B Comunicação Ltda

Período da Escrituração: 0110112019 a3111212019 CNPJ: 57.118.929t0001-37

Número de Ordem do Livro: 118

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 3l de Dezembro de 20'19

DEMONSTRAçAO DE RESULTADO DO EXERC|CtO ("

Descrição

LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO

RECEITA BRUTA

(-) DEDUçOES RECETTA BRUTA

(-) TMPOSTOS TNCTDENTES S/RECEtTA

(-)tss

(-) Prs

(-) coFrNS

RECEIÏAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS

JUROS ATIVOS

RECETTAS APLTCAçOES FtNANCEt RAS

JUROS S/APLICAÇÕES DIVERSAS

(-) JUROS DE MORA RECEBTDOS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECUPERAçÃO DESPESAS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS C/PESSOAL

(-)SALARros

(-) PRO LABORE

(-) REScTSoES

(-) HORAS EXTRAS

(-) AJUDA DE CUSTOS

(-) PART|CtPAçÕES ËMPREGADOS

(-) PROVTSAO 130 SALARTO

(-)FÉRAS

(-) ENCARGOS LEGATS

(-) Fcrs
(-) rNSS EMPREGADOR

(-) BENEFTcTOS

(-) GRATTFTcAçoES

(-) AUXILro cREcHE

(-) SEGURO V|DA

(-)VALE REFErÇAo

(-) VALE TRANSPORTE

Nota Saldo anterior

R$ 2.085.878,73

R$ 55.375.018,10

R$ (1.058,08)

R$ (7.186.840,65)

R$ (2.081.68s,01)

R$ (e10.650,28)

R$ (4.1e4.507,36)

R$ 188.168,43

R$ 1 13.822,58

R$ 360,83

R$ 72.761,97

R$ 1.123,90

R$ 9e,15

R$ 3.930,73

R$ 3.930,73

R$ (0,00)

R$ (13.598.731,86)

R$ (10.180.161,13)

R$ (130.ooo,oo)

R$ (217.630,5e)

R$ (23.142,60)

R$ (38.200,00)

R$ (15.600,00)

R$ (1.272.662,20)

R$ (1.721.335,34)

R$ (3.746.999,55)

R$ (1.061.301,36)

R$ (2.685.698,19)

R$ (e02.304,18)

R$ (16.425,50)

R$ (12.694,80)

R$ (41.569,09)

R$ (783.043,50)

R$ (48.571,2e)

Saldo atual

R$ 1.737.201,40

R$ 43.201.203,30

R$ (59.273,03)

R$ (6.436.028,44)

R$ (2.463.235,39)

R$ (708.660,71)

R$ (3.264.132,34)

R$ 111.933,84

R$ 11,10

R$ 43,56

R$ 111.835,34

R$ 43,84

R$ (o,oo)

R$ 3.572.952,99

R$ 1.226.977,93

R$ 2.345.975,06

R$ (9.971.760,47)

R$ (7.010.424,41)

R$ (180.ooo,oo)

R$ (763.128,08)

R$ (24.072,29)

R$ (70.954,00)

R$ (10.605,00)

R$ (930.625,05)

R$ (981.951,64)

R$ (3.662.271,74)

R$ (1.797.946,43)

R$ (1.864.325,31)

R$ (747.253,16)

R$ (77.962,29)

R$ (18.553,30)

R$ (29.725,e0)

R$ (568.974,27)

R$ (52.037,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
40.E9.85.D9.5B.D4.CE.78.DD.E1.2D.1D.10.98.6A.C7.C9.46.E8.C3-2, nos termos do Decreto no 8.683/20'16.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador
g
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Entidade: Nova S/B Comunicação Ltda

Período da Escrituração: 0110112019 a3111212019 CNPJ: 57.118.92910001-37

Número de Ordem do Livro: 118

Período Selecionado: 0'1 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAçÃO DE RESULTADO DO EXERC|CIO

Descrição Nota

(-) DESPESAS VIAGENS, REPRESENTAçÕES
E SERVTçOS

(-) DESPESAS CONDUçAO

(-) DESPESAS COMBUSTTVETS

(.) DESPESAS PASSAGENS AEREAS

(-) DESPESAS REFErçOES

(I DESPESAS VIAGENS, ESTADIAS E
REFErçÖES

(l DESPESAS ESTACTONAMENTO

(-) DESPESAS C/SAÚDE

(-) ASSTSTENCTA MÉD|CA

(-) sAUDE OCUPACTONAL - EXAMES

(-) DESPESAS C/EDUCAçAO

(-) TRETNAMENTO

(-) vERBAS RESCTSÓR|AS

(-) r NDENTZAçOES DTVERSAS

(-) PROCESSO TRABALHTSTA

(-) DESPESAS C/ESTAGTARTOS

(-) BOLSA - ESTAGTÁR|OS

(-) DESPESAS COMERCTATS

(-) BRTNDES

(-) coMPRA/PESQUtSA DE MID|A

(-) FrscALrzAçAo DE MID|A

(-) PESOUTSAS

(-) FESTTVA|S

(-)cARrA F|ANçA

(-) FESTTVTDADES

G) PUBLTCTTARTOS E CORRELATOS

(-) SERVIçOS GRAFTCOS, DESTGN
GRAFtCO, EDTTORAçÃO

(-)MANUTENçAo

(-)DEPREcTAçoES

(-) DEPREC - EQUTPAMENTOS
coMPUTAÇAO

(-) DESPESA DE DEPRECTAçAO

(-)AMoRïzAçoES

(-) AMORTTZAÇÃO - BENFETTORTAS tMÓVEtS

Saldo atualSaldo anterior

R$ (1.142.923,53)

R$ (205.141,22)

R$ (5.646,20)

R$ (0,00)

R$ (60.902,08)

R$ (832.408,35)

R$ (38.825,68)

R$ (1.219.262,00)

R$ (1.21e.262,00)

R$ (o,oo)

R$ (2.692,50)

R$ (2.692,50)

R$ (o,oo)

R$ (0,00)

R$ (o,oo)

R$ (r4.556,65)

R$ (14.556,65)

R$ (14.977.438,36)

R$ (26.483,0e)

R$ (1.808.410,43)

R$ (553.154,27)

R$ (1.053.300,87)

R$ (65.653,06)

R$ (339.817,78)

R$ (137.788,16)

R$ (10.465.137,83)

R$ (527.692,87)

R$ (160.589,68)

R$ (163.952,64)

R$ (38.853,25)

R$ (125.oee,3e)

R$ (318.21e,61)

R$ (o,oo)

R$ (855.125,12)

R$ (171 .490,27)

R$ (3.602,75)

R$ (6.022,58)

R$ (40.010,78)

R$ (621.932,e2)

R$ (12.065,82)

R$ (855.613,85)

R$ (855.413,85)

R$ (2oo,0o)

R$ (100,00)

R$ (100,00)

R$ (402.300,00)

R$ (245.000,00)

R$ (157.300,00)

R$ (35.200,00)

R$ (35.200,00)

R$ (10.243.15e,3e)

R$ (10.798,88)

R$ (1.020.468,97)

R$ (486.821,36)

R$ (154.299,86)

R$ (4.425,00)

R$ (169.960,84)

R$ (42.268,19)

R$ (8.210.571 ,92)

R$ (143.544,37)

R$ (24.907,88)

R$ (136.619,18)

R$ (25.027,07)

R$ (111.5e2,11)

R$ (1.r71.516,88)

R$ (1.164.376,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
40.E9.E5.D9.58.DA.CE.78.DD.E1.2D.1D.10.98.64.C7.C9.46.E8.C3-2, nos termos do Decreto no 8.683i2016

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

Versão 7.0.5 do Visualizador 0
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Entidade: Nova S/B Comunicação Ltda

Período da Escrituração: 0110112019 a3111212019 CNPJ: 57.118.929t0001-32

Número de Ordem do Livro: 118

Período Selecionado: 01 de Janeiro de2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAçÃO DE RESULTADO DO EXERCíC¡O

Descrição

TERCEIROS

(-) DESPESAS AMORÏZAçÖES

(-) UTTLTDADES E SERVTçOS

(-) coNDoMrNro

(-)AcuA E ESGoro

(-) coRREros E MALOTES

1-¡ rruronvArrcA TNTERNET

(-)TELEFôNrA cELULAR

(-) ENERcTA ELÉTRIcA

G)LIMPEZA

(-) MATERTAL DE COPA

(-) MATERTAL HTGTENE E LIMPEZA

(-) sEGURos

(-) FRETES E CARRETOS

(-) ouTRos ENCARGOS GERATS

(-) DESPESAS C/ALUGUEtS

(-) ALUGUEL oe rvóvers - pESSoA
JURIDICA

(-) ALUGUEL DE il\4OVErS - PESSOA FtStCA

(-) ALUGUEL DE OUTROS EQUtpAt\4ENTOS

G) ASSINATURAS

(-) DESPESAS CARTORTO

(-) ANUNCTOS, PUBLTCACOES E
ASSINATURAS

(-) MATERTAL DE EScRtróRto

(-) ASSOCTAçAO DE CLASSE

(-) ASSOCTAçAO DE CLASSE

(-) sERVrçOS PROFTSStONA|S - TERCETROS

(-) sERVtços - TNFoRMÁTrcA TNFRA-
ESTRUTURA

(-) SERV|çOS - CONSULTORTA DE
NEGOCIOS

(-) sERVIÇOS - ADVOCATTCTOS

(-) sERVrços - RuolróRln

(-) sERVtçOS - CONSULTORTA

(-) sERV|çOS - TNFORMATTCA
CONSULTORIA

Nota Saldo anterior Saldo atual

R$ (318.219,61)

R$ (1.777.708,27)

R$ (3e7.072,96)

R$ (340,62)

R$ (27.136,87)

R$ (561.274,67)

R$ (1.289,77)

R$ (167.615,76)

R$ (52.362,06)

R$ (394,ee)

R$ (72.448,06)

R$ (344.496,8s)

R$ (1 15.334,49)

R$ (37.941,13)

R$ (1.716.164,23)

R$ (1.140.814,49)

R$ (351.932,46)

R$ (223.417,28)

R$ (256.567,01)

R$ (6.742,51)

R$ (249.824,50)

R$ (151.193,04)

R$ (232.600,81)

R$ (232.600,81)

R$ (3.395.794,41)

R$ (811.056,83)

R$ (460.0e2,42)

R$ (1.029.106,85)

R$ (37.485,42)

R$ (210.168,06)

R$ (0,00)

R$ (7.140,26)

R$ (1.401.056,14)

R$ (362.054,78)

R$ (11.7e6,27)

R$ (8.865,71)

R$ (500.671,19)

R$ (1.720,78)

R$ (160.830,42)

R$ (55.388,25)

R$ (836,5r )

R$ (89.357,00)

R$ (90.281,3e)

R$ (119.253,84)

R$ (0,00)

R$ (1.e73.034,90)

R$ (1.142.796,54)

R$ (533.847,30)

R$ (2e6.3e1,06)

R$ (77.700,48)

R$ (o,oo)

R$ (77.700,48)

R$ (105.801,29)

R$ (302.451,62)

R$ (302.451,62)

R$ (4.426.383,04)

R$ (662.659,45)

R$ (0,00)

R$ (440.335,05)

R$ (0,00)

R$ (2.657.365,56)

R$ (15.333,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
40.E9.E5.D9.5B.DA.CE.7B.DD.E1 .2D.1 D.10.98.6A.C7.C9.46.E8.C3-2, nos termos do Decreto no 8.683/20'16.

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

t/ Versão 7.0.5 do Visualizador
(
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Entidade: Nova S/B Comunicação Ltda

Período da Escrituração: 0110112019 a3111212019 CNPJ: 57.118.92910001-37

Número de Ordem do Livro: '118

Período Selecionado: 0'1 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAçAO DE RESULTADO DO EXERC|C|O

Descrição

(-) SERVTCOS - CONTABTLTDADE

(-)sERVrçOS OUrRos

(-) SERVIÇOS OUTROS - RPA

IMPOSTOS E TAXAS

(-) rPru

(-) MULTAS FISCATS DEDUTTVETS

PIS SiCRÉDITOS - A RECUPERAR

COFINS S/CRÉDITOS - A RECUPERAR

(-) TAXAS MUNICIPAIS, FEDERAIS E
CARTORIAIS

(-) TAXAS DIVERSAS

(-) coNTRtBUtçOES/DOAÇOES

(-) coNTR|BUrçoES/DOAçOES A
TNSTTTUtÇOES

(-) PIS S/OUTRAS RECEITAS

(-) COFINS S/OUTRAS RECEITAS

(-) DESPESAS FTNANCETRAS

G) DESCONTOS CONCEDTDOS

(-) DËSPESAS BANCÁR|AS

(-) JURos BANCAR|os

(-) JUROS PAGOS

OUTRAS DESPESAS JUROS

(-) roF

G) CUSTOS COM EMPRESTTMOS

vARrAÇAo MoNETAR|A

VAR|AçAO CAMBTAL - ATTVA

(-) VARIAÇAO CAMBIAL. PASSIVA

(-) VARIAçAo MoNETARA - PASSIVA

VARIAçAO |\¡ONETAR|A - ATIVA DTVERSA

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

PERDAS P/CREDITOS INCOBRAVEIS

(-) DESCONTO DE CARTA DE CREDITO

(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS

(-) lr\¡PosTos s/oPËRAçoES FTNANCETRAS

(-) roF S/oPERAçOES FTNANCETRAS

Nota Saldo anterior

R$ (4.e04,00)

R$ (687.266,16)

R$ (155.714,67)

R$ I .428.415,88

R$ (187.665,74)

R$ (0,00)

R$ 292.544,04

R$ 1.347.474,98

R$ (23.937,40)

R$ (o,oo)

R$ (e.659,25)

R$ (9s7,69)

R$ (1.216,35)

R$ (7.485,21)

R$ (2.450.283,05)

R$ (e.1e3,01)

R$ (86.e11,06)

R$ (10e.890,3e)

R$ (64.851,66)

R$ (781.e34,19)

R$ (20.848,34)

R$ (1.376.654,40)

R$ 16.390,21

R$ 55.818,47

R$ (541,3e)

R$ (38.886,87)

R$ (0,00)

R$ (104.785,53)

R$ (45.644,54)

R$ (3e.015,77)

R$ (20.125,22)

R$ (309.952,64)

R$ (125.170,05)

Saldo atual

R$ (0,00)

R$ (4e2.3e3,90)

R$ (158.296,08)

R$ 1.744.863,34

R$ (180.132,02)

R$ (45,15)

R$ 349.513,r8

R$ 1.609.822,31

R$ (34.250,86)

R$ (44,12)

R$ (171.347,11)

R$ (0,00)

R$ (23.951,73)

R$ (147.3e5,38)

R$ (3.458.474,33)

R$ (8.909,08)

R$ (165.638,86)

R$ (0,00)

R$ (23e.2e4,84)

R$ 501.107,11

R$ (277.802,1e)

R$ (3.267.936,47)

R$ 534.738,58

R$ 37.12r,93

R$ (198,53)

R$ (0,00)

R$ 497.815,18

R$ s3.353,85

R$ 33.353,85

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (15.189,30)

R$ (1.426,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
40.E9.E5.D9.58.D4.CE.78.DD.E1.2D.1D.10.98.64.C7.C9.46.E8.C3-2, nos termos do Decreto no 8.683/2016

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

Versão 7.0.5 do Visualizador Página 4 de 5
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Entidade: Nova S/B Comunicação Ltda

Período da Escrituração: 0110112019 a3111212019 CNPJ: s7.118.929t0001-37

Número de Ordem do Livro: 118

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAçÃO DE RESULTADO DO EXERC¡CIO

Descrição

(-) JUROS S/FINANC CAPITAL DE GIRO

(-) JUROS S/ENCARGOS DE MORA

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

VENDA DE IMOBILIZADO

(-) DESPESAS NAO OPERACTONATS

C) CUSTO VENDA BAIXA DE ATIVO
PERMANENTE

(-) DESPESAS TNDEDUT|VEtS

(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTR|BUtçAO
SOCIAL

(-) TMPOSTO DE RENDA

G)CONTRTBUTçAO SOCTAL

Nota Saldo anterior

R$ (15.802,85)

R$ (168.979,74)

Rg (0,00)

R$ (o,oo)

R$ (62,e5)

R$ (62,e5)

R$ (0,00)

R$ (1.085.704,14)

R$ (791.e58,e3)

R$ (293.745,21)

Saldo atual

R$ (0,00)

R$ (13.763,28)

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

R$ (85.838,07)

R$ (6.384,05)

R$ (79.454,02)

R$ (846.939,08)

R$ (616.396,38)

R$ (230.542,70)

Este documento é parte integrante de escrituraçäo cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
40.E9.E5.D9.58.D4.CE.78.DD.E1.2D.1D.10.98.64.C7.C9.46.E8.C3-2, nos termos do Decreto 683/2016

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

Versão 7.0.5 do Visualizador Página 5 de 5
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Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

Nova S/B Comunicação Ltda

0110112019 a3111212019 CNP 57.118.929/0001-37

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 118

DEMONSTRAçÃO DAS MUTAçOES DO pATRtMONtO LÍQU|DO E 11P,,*

Histórico

Saldo lnicial em 01.01.2019

cooigo de Àgtutinaçáo dãs Contas dè Rairtmonio tiquiø

RESERVA DE LUCROS (R$) CAPITAL INTEGRALIZADO (R$)
Total (R$)

9.521 74 900.000,00 't0.421.170.74
DrsrRrBurçÃo Do LUcRo Do PERfoDo (15:09'!:e83:.98 (-)5.091.983,98

5.329.186,76Saldo Final em 31.12.2019
Notas

4.429.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
40.E9.E5.D9.58.D4.CE.78.DD.E1.2D.1D.10.98.6A.C7.C9.46.ES.C3-2, nos termos do Decreto no 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped Versão 7.0.S do Visualizador
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novqlsb
NOVA SB COMUNTCAçÃO S.A.

c.N.P.J. 57.1 18.929t0001 -37
Rua Nazaré Paulista, 297

Vila Madalena - Cep 05448-000 SP

Confirmação da Boa Situação Financeira

A boa situação financeira está avaliada pelos fndices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a um inteiro, resultantes da
aplicaçäo das seguintes fórmulas:

- As fórmulas eståo devidamente calculadas com base
O valor do patrimônio líquido é de R$ 5.329.186,

no nço de 201 9
76, conforme o Balanço

apresentado.

Såo Paulo, 26 de Janeiro de 2021

ELI JOSE DE ALMEIDA A'rnadodeformâ d¡s¡ral porEU

ASSUNCAo:655oe2zzsz i??'"i[iåTi|.|"^,
2 Oados:2021.01.26 1ói3s:57 {3'm'

ELI JOSÉ DE ALMEIDA ASSUNÇÃO
Contador: CRC I 5P217025-O4

Rua Nazaré Paulista, 297 . térreo, ,Cep: . 05448-000 . São Paulo-SP
SCN Quadra 2 . Bloco A . 3o andar Edifícìo Financial Center . 70712-900. Brasíl¡a-DF
Rua La¡:¡o Muller, 116 . 13o andar . Ediíício Tor¡e do Rio Sr¡l . 22290-160. Rio de Janeiro-RJ
Av. André Antônio Maggi,487 . Sala 1004 . Loteanlento Parque Eldorado. 78049,090. Cuiabá-

AC
PC

lll) Liquidez Corrente (LC¡=

ll) Solvência Geral (SG)

l) Liquidez Geral (LG)
1 ,06

= 54.571.354,73
54.275.102,74 = 1,01

AT = 74.789.853,75
PC+ ELP 69.460.666,99 = 1,08

AC+ RLP = 73.356.988,63
PC+ ELP = 69.460.666,99
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1 0.2.4 Qualificação técnica

a) Certificado de qualificação técnica de funcionamento de que trata a Leifederal
n" 12.23212010, arl. 40 e seu parágrafo primeiro, obtido perante o Conselho
Executivo das Normas-Padrão (CENP) ou perante entidade equivalente,
legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições
técnicas de agências.
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18t06t2021 CENP - Consulta

CERTIFICADO

trIìIT db ¿ry 
^.g." t m t{,ffi rr¿ O+p CI* &ed!ruffi

O Conselho Executivo das Normas-Padrão outorga à

NovA/sB coMUNrcAçÃo r.ru.l,.

57.fi&.929/000t-37

Grupo Técnico 2

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

São Paulo, 2l de Outubro de 2019

C¡io Barsotti
Preside¡te

O proo de vigência do Ceaiñcado de Qulidade Técnica eslá condicionado à mmulenção dos conpromissos técnicos
de cenificação da Agencia, o qùe deve ser confmado em w.cetrp.com.br. Este docümento tem v¡lor por 90 dÍ¡¡,

coDt¡dos d¡ d¡tr do ru¡ sml¡s¡o, lnd¡c¡d¡ no rod¡pé sb¡¡ro.

Entidados Fudadoms: Entidades Ass@iadas:

Emitido no dia l8/06/2021 às14t42i49 -Cídigos de Controle do Certiftcado: N571189290045

Atenção: qualquer nsua ou emenda invalidorá este documento.
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10.2.5 Declarações e outras comprovações

10.2.5.1 Declaração subscrita por representante legal do licitante, em
conformidade com o modelo constante do Anexo lll.2
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ANEXO III.2

Nome completo: Ana Paula Rangel Palanch

RG n': 34.826.675-3 CPF n'. 281.091.898-81

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante Nova SB Comunicação
S.4., interessado em participar da Concorrência no 0112021, Processo
s EGOV-PRC-2020/03094.

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se
refere a observância do disposto no inciso XXXlll do artigo 7' da
Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual n".42.91111998;

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 117 da Constituição Estadual.

São Paulo, 05 de julho de 2021

û**,/*rk- /r*,çt/ /to/r*¿-
Ana Paula H.angel Palanch

Rua Nazaré Paulista, 297 .05448-000. São Paulo-SP
SCN Quadra 2 . Bloco A " 3o andar . Edifício Financial Center . 70712-900. BrasÍlia-DF
Rua Lauro Muller, 1 16 . 13o andar . Edifício Torre do Rio Sul . 22290-160 . Rio de Janeiro-RJ
Av. André Antônio Maggi, 487 . Sala 1004. Loteamento Parque Eldorado . 78049-080 . Cuiabá-MT
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www.novasb.com.br
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Este caderno contém 127 páginas, cujo conteúdo representa a Habitação da
nova/sb.

São Paulo, 05 de julho de 2021

Ana Paula Rangel Pa
CPF: 281.091.898-81
RG: 34.826.675- 3 - SSP/SP
Representante Legal

Rua Nazaré Paulista, 297 . 05448-000 . São Paulo-SP
SCN Quadra 2 . Bloco A .30 andar. Edifício Financial Center. 70712-900. Brasília-DF
Rua Lauro Muller, 1 16 . 1 30 andar . Edifício Torre do Rio Sul . 22290-160 . Rio de Janeiro-RJ
Av. André Antônio Maggi, 487 . Sala 1004 . Loteamento Parque Eldorado . 78049-080 . Cuiabá-MT
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www.novasb.com.br
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