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A4 COMUNTCAÇAO LTDA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular de contrato social, os abaixo assinados:

JosÉ MAURfcto wlRctttLlNE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do
RG n0 6 640 501 e do CPF 910 786 288-15 residente e domiciliado a Rua Almirante
Soares Dutra n. 435 nesta Capjtal,

VANIA FACCIO ROLEMBERG, brasileira, divorciada, jornatista, portadora do RG no
7,745.640 e do CPF 013.125 808'79, residente e domiciliada a Av Brig. Faria Lima, n,1S20- apto 132, nesta Capital

ANToNlo PAULO JoRDAo FIGUEIREDO DE oLtvEtRA, brasiteiro, divorciado, jornatista,
portador do RG 4.488.686 e do CPF 636 177 288-49 residente e domicitiado a Av Eng
Heitor Antonio Eiras Garcia, n.7g - ap b.1 D nesta Capital e

MARIA HELENA COURY MAIA DE CARVALHO , brasileira, separada, administradora de
empresas, portadora do RG 6,640.552 e do CPF 011,777.168-60, residente e domicitiada a
Rua Capitäo Antonio Rosa, 34 nesta Capital

resolvem de comum acordo, constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade

limitada, com base nas cláusulas e condiçÖes seguintes e conforme legislaçäo aplicável a

espécie, a saber.

Cláusula Primeira - Da denominaçåo, Sede e Foro

A Sociedade girará sob a denominaçåo
foro no Municfpio de Såo Paulo a Av Bri

I l

social de A4 COMUNTCAçAO LTDA com sede e
gadeiro Farla Lima, n.2i61,
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Cláusula Segunda - Do obJeto Soclal

A sociedade terá como objeto sociar a prestaçåo de serviços de:

a) Publicidade e produçäo de eventos para terceiros;

b) Planejamento e viabilizaçäo de contatos entre órgäos de imprensa e empresas;

c) organizaçäo de lançamento de produtos junto a imprensa;

d) Promoçäo de eventos e divulgaçäo de fatos e/ou produtos junto aos meios decomunicaçäo;

e) Divulgaçäo de comunicados de imprensa e notas oficiais;

0 coordenaçäo de reuniÖes entre a direçäo de empresas e os meios de comunicaçäo;

g) Coordenaçäo de relatÓrios, publicaçÖes e vfdeos lnstitucionais e corporativos,

h) Elaboraçä0, criaçäo, programaçåo e produçäo de audio visual;

i) Elaboraçå0, criaçäo e promoçäo de firmes cinematográficos e vtdeo.tapes,

j) Gravaçäo de discos ou fitas e sua comercializaçäo;

k) Lançamento e apresentaçäo de compositores e interpretes soþ seu patroctn¡o;

l) Elaboraçâo, criaçäo, promoçâo e produçäo de trilhas sonoras;

m) Coordenaçäo da comunicaçåo tanto a nfvel interno como externo para empresas emgeral;

n) Produçäo fotográfica

o) Revelaçä0, cópia, reproduçå0, trucagem, montagem, ampriaçäo fotográfica ecinematografica;

p) Fonografia gravaçäo de sons e/ou rufdos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem
s0n0ra;

parágrafo único

a sociedade, para alcançar os objetj vos constantes da cláusula segunda poderá, a qualquer
utilizar serviços de terceiros
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Cláusula Terceira . Do Capital Social

o Capital Social será de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) dividido em 1o.o0o (Dez mitquotas) no valor unitário de R$ 1 O0 (hum real) cada e entre os sócios da seguinte iorma,

a) JosÉ MAURlclo MACHILINE, sut¡screve e integraliza em moeda corrente nacionat
4.000 (quatro mll)quotas, no valor total de R$ 4.oo0,oo (quatro mil reais),

b) VANIA FAcclo ROLEMBERG, subscreve e integraliza em moeda corrente nacional
2.000 (duas mll) quotas, no valor totat de R$ 2 oo0 o0 (dois mil reais)

c) ANToNlo PAULO JoRDAo FIGUEIREDO DE oLtvEtRA, subscreve e tntegratiza em

i::^1t corrente nacional 2.000 (duas mil) quotas, no valor totat de R$ 2 OOO O0 (dois mit
redrs/

d) MARIA HELENA COURY MAIA DE CARVALHO , subscreve e in_tegratiza em moeda
corrente nacional 2.000 (duas mil) quotas, no valor total de R$ 2,000,0d (ãois mit reais)

parágrafo único

A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor total do Capital Social, na forma da Lei.

Cláusula euarta - Do prazo de Duraçåo da Sociedade

O prazo de duraçåo da sociedade é indeterminado, iniciando suas atjvidades na data de
lavratura do presente instrumento;

cláusula Quinta - Da lndlvlslbllldade e Transferêncla de euotas

As quotas da sociedade såo indivisfveis e näo podem ser transferidas ou alienadas, sobqualquer tftulo, a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica
assegurado o direito de transferência em igualdade de condiçÖes;
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Cláusula Sexta - Da Gerência da Sociedade

A Gerência da socledade será exercida pelos sócios, em conjunto ou isoladamente,cabendo aos mesmos representarem a sociedade aîiva e passivamente judicial eextrajudlcialmente, sendo-lhes, no entanto, vedado o seu emprego,'soo qualquer piut.*tã o,modalidade, em operaçöes ou negóc¡os estranhos a atividaãe social especialmente aprestaçäo de avais, endossos, fianças ou caugÖes de favor;

Cláusula Sétlma - Das Retiradas pro-Labore

os sócios perceberäo mensalmente, a tftulo de pro-labore importância combinada entre osmesm0s e, em caso de divergência o limite de isençäo previsto na tabela única do iróó.tode renda retido na fonte;

Cláusula Oitava . Da retirada de Sócios

Em caso de retirada de um ou mais sócios a sociedade näo se dissolverá o sócio retrrante
deverá notificar os demais sócios com antecedência mfnima de 120 (cento e v¡ntÐ Jäsficando'lhes assegurado o direito de preferência em igualdade de condiç6es. oecorrio'o ðsteprazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas podem ser livremente
transferidas:

i

r.\J

/,

Cláusula Nona - Abertura de Filiais

A sociedade poderá, a qualquer tempo, aþrir filiais e outros estabelecimentos, no pafs oufora dele, por deliberaçåo dos sócios que representem a maioria do capital social e
respeitadas as disposiçöes legais;

Cláusula Décima - Do falecimento de Sóclo

o Falecimento de um ou mais sócios nåo dissolverá necessariamente a sociedade, podendoo "de cujus" ser substitufdo por seus herdeiros ou representante legal, mediante
concordåncia dos sócios remanescentes

parágrafo primeiro:

caso näo haja interesse
falecido seräo apurados

dos herdeiros em cont rnuar na sociedade, os haveres do sócio
por balanço e pagos em 06 (seis) prestaçÖes mensais e iguais,

venc fveis a partir da apresentaçäo do alva rá judioial que autorlze a adjudicaçäo das quotas
ou formal de partilha
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Décima Primeira - Das deliberaçöes soclais

As deliberaçÔes sociais seräo tomadas exclusivamente pelos sócios que representem a
maioria do Capital Social;

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (tres) viasde iguaI teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, declarando, ainda nåo
estarem incursos em nenhum dos crimes que os rmpeçam de exercerem a atividade
mercantil, bem como aquelas previstas no presente instrumento

Såo Paulo, zt'J-

Sócios

nfclo VAN ROLEMBERG
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BRANCO & MOURA ASSTS scn{a ËC NSULTO RIA coi{rÁslL

7u ALTER¡çÄO DO CONTRATC SOCIAL

A4 couurutcnçÄo LTDA

NIRE 35.213'068'043

CNPJ (MF) oo.6oe'389/oo 01 -77

nnroHto PAULO JORDÃo rtcuelREoo DE OLIVEIRA brasileiro, divo rciado, maior,

jornalis ortador da Cédula de ldentidade RG. N" 4,488 686 SSP/SP e do CPF/MF no

.228-49, residente e domiciliado na Avenida Caxingu no 231 apto. 228 - Ylla

:"rì:.i ^: ^i ì';
: ì "';

'NSTRUMENT. 'ARï.ULùR 
oÉin*enne[o Do coNTRATo SoclAL

I N' ¡' -- 
SOCIEDADE LIMITADA

r

ta, P

636.177
Pirajussara' cEP 05579-00 0 - São Paulo - SP; e

RY MAIA DE CARVALHO' brasileira, separada, maior,

a Cédula de lde ntidade RG' N'6'640 552 SSP/S
MARIA HELENA COU

administradora
e do CPF/MF n

de emPres
o 011.777 .16

as, po
8-60,

rtadora d
residen te e domiciliada na Rua CaPitão Anton io Ros

34 - Jardim Paulistano, CEP 01 443-010 - São Paulo - SP; )

Pelo presente instrumento particular 
- 
de Alteraçäo

contratuat, e na methor forma qg.gil",ürtã.,furi"!;i 'iii"o! 
to"ios componentes da

sociedade oenominäiã n+ ôorvrur.¡rcÀó'nö LTDA, .*'!"ä"ã nuu Joaquim Antunes' no

470 -conjunto 04, öËp 05415-011 , 
ä'ñt'l;':Þä",puurãlêp' devidamente registrada e

arquivada na Jurntaäråäiuioo Ertuo'o'åä'éão 
pauro rän .îrhlno 35'213'058'043' em

seàsäo de 17to'ti.sõs, " 
úrtima ,rt",åöão älirt'uou " ;qr'r;Jå ion no 22'62et15'4' em

sessão de 15toitz0i5, devida'glt" i,îJr,'tj tîTuou't'o'i.ä'*; ;;Þtssoa Jurídica .NPJ

rMF) sob n. oo.oóö.áeelooot-27,,.veÃr- 
á. .o*u* u.oö'pioðeoer à alteração de seu

òonirato social O" à'."rj"'"or ot ctausuìai e condiçÕes seguintes' 
,J

R Ne 6.026, 1e AN DAR - LIMOEIRO - CEP O

þ

AVENIDA PERADO
FONE: [11) 20 55-6867'

ffi
27

tù\
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BRANCO & MOURA SORI.A E ^CONSULTORIA C O NTABIL

r-

CLÁUST]Lf{.PRIMEIRA
Da Alteraçäô-Ou bapital Social

Os sócios utilizando-se de recursos próprios resolvem de comum acordo aumentar o Capital
Social da sociedade em R$ 5.000ì001(cineb rnjl reais):þm moeda corrente nacional, sendo
que o sócio ANToNro PAULþì idnplio ;flcl¡çiqeoo DE oLlVElRA, assumirá a

integralizaçäo de R$ 2,500,00 (Oöìs mi'l e.qù¡ìrtienläs räais) em moeda corrente nacional e
a sócia MARIA HELENA COURY MAIA DE CARVALHO, assumirá a integralização de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em moeda corrente nacional.

Desta forma o Capital Social da sociedade que era de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
divididos em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota,
passa a ser de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), divididos em 15,000 (quinze mil) quotas no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota. Com o aumento do Capital Social, as quotas
ficam assim distribuídas entre os sócios:

Parágrafo Primeiro - Os Sócios integralizam neste ato em moeda corrente no País o valor
das quotas subscritas.

Parágrafo Segundo - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas,
respondendo solidariamente pela total integralizaçäo do capital social de conformidade com
o artigo 1052da lei 10.406/2002,

Parágrafo Terceiro - Segundo remissäo determinada pelo artigo 1054 da lei 10.40612002
ao artigo 997 da mesma Legislaçäo fica expresso que os sócios näo respondem
subsidiariamente pelas obrigaçÕes sociais

CLAUSULA SEGUNDA
Da Entrada do Sócio e Transferência das Quotas

NESTC AtO, O Sr, ANTÔNIO PAULO JORDÃO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, dEVidAMENtE
qualificado acima, cede e transfere 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco) quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e
setenta e cinco reais) ao sócio ora admitido Sr. ALMIR HENRIQUE SOARES, brasileiro,
maior, solteiro, publicitário, nascido em 0411211966, portador da Cédula de ldentidade RG no

17.490.121 SSP/SP, e inscrito no CPF /MF sob n,o 077.234,068-43, residente e domiciliado
à Rua Augusta, n.o 1.819,22o andar apto 221 - Cerqueira César, CEP 01413-000 - São
Paulo - SP; nada mais tendo o cedente a reclamar, seja a que título for do cessionário
e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e i ção referente as

uotas ora transacionadas

AVENIDA IMPERADOR N9 6,026, ].9 ANDAR - LIMOEiRO - C

PâginaZ
F0NE: (11) 2055-6867 '

tr

ffiffi
?

R$ 15.00CI,0010015,000Total do Capital Social

R$ 7.500,00507,500MARIA HELENA COURY MAIA DE
CARVALHO

R$ 7,500,00507,500ANTÖNIO PAULO JORDAO FIGUEIREDO
DE OLIVEIRA

TOTALYoCOTASsocros

Cl:::i:.'"

AU1066AK0066r28
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BRANCO & MOURA SORIA E CNNSULTO RIA CONTÁBIL

Neste ato também, a Sra. MARIA HELENA ÇOURY MAIA DE CARVALHO, devidamente
qualificado acima, cede e transfere 1,875,0Ð (yq mil oitocentos e setenta e cinco) quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cadn," tòlalizando R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e
setenta e cinco reais) ao sócio ora admitido Sr, ALMIR HENRIQUE SOARES, devidamente
qualificado acima; nada mais teqdo^a cedente u ¡pslarnâr, seja a que tÍtulo for, nem do
cessionário e nem da sociedaciel ÍlandollhéE plèna,:geral, rasa e'irrevogável quitação
referente as quotas ora transacionaiáå" r , - ]

O SÓcio aqui admitido, na condição de cessionário da parte dos cedentes ANTÖNIO PAULO
JORDAO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA e MARIA HELENA COURY MAIA DE CARVALHo, a
partir deste contrato assume todos os deveres e direitos sociais que lhe foram cedidos e
transferidos pelos cedentes, passando a fazer parte integrante da sociedade, com direitos e
obrigaçöes conforme dispostos no contrato constitutivo da sociedade e alteraçÕes
posteriores,

O capital social, por força da cessäo e transferência das quotas, passa a ser distribuído da
seguinte forma:

A socied ade será gerida e ad

CLÁUSULA TERCEIRA
Da Administração

ministrada em conjunto
UEIREDO DE OLIVEIRA,

ou isoladamente pelos sócios,
ANTON IO PAULO JORDÃO FIG MARIA HELENA COURY MAIA
DE CARVAL HO, que a representará, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante
autoridades e departamentos públicos federais, estadu ais e municipais, podendo ainda
praticar todos e quaisquer atos e transaçÕes referentes aos objetivos da mesma, abrir e
movi mentar contas bancárias, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado,
entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais ou
assumir obrigaçÕes seja em favor de qua quer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sóci

CLÁUSULA QUARTA
Da Alteração da Razão Social

A socieda
LTDA.

de altera nesta data o nome empresarial para A4 & HoLoForE coMUN lcAçÃo

r
OR N9 6,026, 19 ANDAR - LIMOEIRO - CE

F0NE: (11J 2055-6867 -

/þ

ffi nurnmcnçÃo

6

R$ 15,000,00100,0015.000Total do Capital Social

R$ 3.750,0025,003,750ALMIR HENRIQUE SOARES

R$ 5,625,0037,505.625MARIA HELENA COURY MAIA DE
CARVALHO

R$ 5.625,0037,505.625ANT NIO PAULO JOR FIGUEIREDO
DE OLIVEIRA

TOTALo/toCOTASros

L

AVENIDA IMP

, AUl 0664K00661 29
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BRANCO & MOURA eSsgs b s"cRNsuLToRrA coNrÁnn

cr-Áust¿l-AJERcEtRA
OutraS Allêrações

À vista das modificaçÕes ora ajustadur,"ó-Oätt OirposiçÕes contidas na Lei 10.406/02, os
sÓcios de comum acordo resolvem consolidar o contrato social com a seguinte redaçäo,

^'^ i ^'" ^: ^l i^^'
^ ì .¡¡ ^ :

CO NTRÀTO SOTIAT Cö I,¡SO LI DADO

CLÁUSULA PRIMEIRA
Da Razäo Social e Endereço

A sociedade gira sob o nome empresarial de A4 & HOLOFOTE COMUN¡CAçÄO LTDA e
tem sua sede e foro na RUA JOAQUIM ANTUNES, no 470 - coNJUNTo 04, cEp 05415-
011 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP, podendo abrir e fechar filiais em qualquer tocalidade
do TerritÓrio Nacional, onde convenha aos seus interesses, com aprovação de todos os
sócios.

r

CLÁUSULA SEGUNDA
Do Objeto Social

A sociedade tem como objeto social a exploração do ramo de:
a) assessoria de imprensa;
b) assessoria e consultoria em comunicação corporativa;
c) consultoria em relaçöes públicas;
d) agenciamento e veiculação de publicidade e propaganda em quaisquer
comunicação;
e) criaçäo, elaboração, diagramação de textos, ilustrações e fotos para jorn
rádio e televisão;
f) portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
g) lntermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,

CLÁUSULA TERCEIRA
Do Capital Social

O Capital Social e Oe*f$ 15,000,00 (quinze mil reais), dividido em 15.000 (quinze mil) cotas
no valor nominal de R$ 1.00 (Um Real) cada, totalmente integralizados neste ato em moeda
corrente do País, ficando assim distribuído entre os sócios:

vefculos de

ais, revistas,

RADOR Ng 6,026, 1"9 ANDAR - LIMOEIRO -

ôo5

Ëlhrftûl

#ffi nurennceçÃo I

R$ 15,000,00100,0015.000Total do Capital Social

R$ 3,750,0025,003.750ENRIQUE SOARESALMIR H

R$ 5.625,0037,505.625MARIA HELENA COURY MAIA DE
CARVALHO

R$ 5.625,0037,505.625NIO PAULO JOR FIGUEIREDO
DE OLIVEIRA

ANT

TOTALoftoCOTASctosSO

G::::::':"1-',t

AVENIDA IM
FONE: (1L) 2055-6867 -

AU10664K0068130
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BRANCO & MOURA aSsg ECNNSULTORIA coNTÁgIL

Parágrafo Primeiro - A responsabilidadq do^s sócios é restrita ao valor de suas quotas,
respondendo solidariamente pela total intèüra1qþçäo do capital social de conformidade com
o artigo 1052 da lei 10,406/2002. ^ .\ å

Parágrafo Segundo - Segundo remissão dete
ao artigo 997 da mesma Legislaþão "f,ca.i
subsidiãriamente pelas obrigaçoft "scliäis.; i

rminada.pelo artigo 1054 da lei 10.40612002
exprçss.o que os sócios não respondem

CLÁUSULA QUARTA
Da Administração

A sociedade será gerida e administrada em conjunto ou isoladamente pelos sócios,
ANTONIO PAULO ¡ÓNOÃO FIGUEIREDO DE oLIVÊIRA, MARIA HELENA coURY MAIA
DE CARVALHO, cabendo aos mesmos:

l) - representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

ll) - praticar todos e quaisquer atos de gestão administrativa;

lll) - convocar os sócios anualmente para reunião ordinária, que deverá ser realizada até o
fim do primeiro quadrimestre de cada exercício, bem como para as reuniões extraordinárias
que entender necessárias, convocadas na forma abaixo descritas:

a) Elaborar e apresentar aos demais sócios, com um prazo de antecedência de 30 dias
da data fixada para reunião ordinária, um relatório contendo o inventário dos bens do
ativo da sociedade, o balanço patrimonial e o balanço do resultado econômico do
exercf cio imed iatamente anterio r',

b) Colocar em pauta, para a aprovação na reuniäo ordinária, o rel
anterior;

c) Utilizar privativamente a firma e a denominação da sociedade.

atório descrito no item..

!

Parágrafo Primeiro Os sócios, somente em conjunto e em nenhuma hipótese
isoladamente poderão onerar ou vender bens imóveis pertencentes à sociedade.

Parágrafo Segundo - Para que os sócios administradores sejam destituídos é necessária
aprovação de no mínimo 2/3 (dois terços) do capital social, a ser deliberado em reunião.

Parágrafo Terceiro - É vedado à administração da sociedade efetuar operações ou
negócios estranhos ao objeto social; especialmente no tocante à prestação dó avais,
endossos, fianças ou cauções de favor,

Parágrafo Quarto - A aprovação das contas da sociedade, conforme descrito no inciso lll
item "a", será realizada na forma da lei.

R N9 6.026, 19 ANDAR - LIMOEIRO * CEP
FONE: [11) 2055-6867 -
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BRANCO & MOURA A$S:Eb b É "cnxsulTo RrA c oNTÁBrL

Parágrafo Quinto - O ano social coincidç cofn o ano civil e os resultados serão apurados
em balanço realizado em 31 de dezembroiJe èbla ano.

cúuò'ulÀ outrure
Da Decla¡ação-de pesimpedimento

Os administradores declaram top ¡tìp.ena.¡ {qJei,^lpqùe não está impedido de exercer a
administraçäo da sociedade poriei especÌâfi öü"em'ü¡rtúde de condenação criminal, ou por
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporãriamente, o acesso
a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricaçäo, peita ou suborno, concussão
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistemá financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fé pública, ou a propriedade,
conforme artigo 1,01 1 parágrafo primeiro da Lei 10,40612002.

CLAUSULA SEXTA
Do Término do Exercíclo Social

Ao término de cada exercÍcio social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contasjustificadas de sua 
. 
administração, procedendo à elaboraçäo do inventáiio, do balanço

patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendó aos sócios, na proporçao de
suas quotas, os lucros e perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA
Do Pro Labore

Os sócios perceberåo mensalmente, a título d
mesmos, e, em caso de divergência, o limite d
de renda retido na fonte, observando-se as co
legislação que regulamenta a matéria,

e pró labore, importância combinada entre os
e isenção previsto na tabela única do imposto
ndiçÕes de caixa da empresa, bem como o da

A retirada do sócio não dissolverá necessariamente a sociedade, cabendo, ao sócio
retirante, comunicar aos outros por escrito, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte)
dias, ficando-lhes assegurado o direito de preferência em igualdade de condiçdes. Decorridó
este prazo sem que seja exercido o direito de preferênciã, as cotas podem ser livremente
transferidas.

CLÁUSULA OITAVA
Cessão de Quotas e Retirada dos Sócios

Parágrafo Primeiro - os haveres do sócio retirante serão
pagamento, com base no balanço patrimonial elaborado na o
apuração os débitos e créditos pessoais do sócio retirante. O
liquido deverá ser efetuado dentro de um ano, em 12 (doze)
sucessivas, sendo a primeira parcela paga após 60 (sessenta) d
do ba anço

OR N9 6,026, 19 ANDAR _ LIMOEIRO - CEP O

apurados, para efeito de
casiäo, considerando-se na
pagamento de seu crédito
parcelas mensais, iguaís e

ias da data do levantamentor
/+

t
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A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora
dele, p.or deliberação dos sócios que"representem a"maioria do capital *oài"í, respeitadas às
disposiçÕes legais, I ì i.. 

-ì ': 'l ,-,
: .:^.;" ì

BRANCO & MOURA $0RIA E CbNSULTORTA CONTÁBrL

cLÁusuLA NONA
Da AbêÈtuia'de Filiais

CLÁUSULA DÉc¡MA
Do Falecimento do Sócio

o falecimento de um ou mais sócios não dissolverá necessariamente a sociedade, podendoo "de cujus" ser 
_ 

substituído por seus herdeiros ou representante legal mediante
concordância dos sócios remanescentes,

Parágrafo Único -.Ca.s9 não haja interesse dos herdeiros em continuar na sociedade, os
haveres do sócio falecido seräo apurados, por balanço e pagos, em 1 2 (doze) prestaçöes
mensais e iguais, vencíveis a partir da apresentaçäo Oo ãlva'ra judiciàl que autorize a
adjudicaçäo das cotas ou formal de partilha,

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA
Das Deliberações Sociais

As deliberaçÕes sociais serão tomadas através de reuniäo ordinária ou extraordinária, sendo
a. reunião obrigatÓria nos casos em que a lei assim dispuser, e facultativos nas demais
hipóteses.

são deliberaçÕes que deveräo ser tomadas pelos sócios, em reunião;

l)- aprovaçäo de contas da administraçäo;

ll) - destituição do administrador;

lll) - determinação da forma de remuneraçäo do administrador;

lV)- modificação do contrato social;

V)- incorporação, fusäo e dissolução da sociedade e cessäo do estado de liquidação;

Vl) - nomeação e destituição dos riquidantes e julgamento de suas contas;

Vll)- pedido de concordata;

Vlll) - exclusão de sócio minoritário por justa causa;

t-

("
PERADOR N9 6,026, 1O ANDAR - LIMOEIRO - C
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Parágrafo Primeiro - As deliberações pre¡ristqs nos incisos lV e V seräo tomadas pelos
votos correspondentes a 3/4 (três quartos):do.c?pital social.

Parágrafo Segundo A deliberação 
* 
pr"uirt" no inciso ll será tomada pelo voto

correspondente a 2/3 (dois terços) o gapita[soual. 
^ 
. :, -.

aqì'

Parágrafo Terceiro Em cdse 'öè 
Uigêr\cia,-ìnr-.âOrninistradores poderão requerer

concordata preventiva, desde que autorizado por titulares de mais da metade do capital
social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Das Reuniöes

As reuniÕes deveräo ser convocadas:

l) - pelos administradores com 5 (cinco) dias de antecedência, prestando, os sócios,
declaraçåo por escrito, de ciência do local, data, hora e ordem do dia;

ll) - por qualquer sócio, dês que constatado em retardo de 60 (sessenta) dias em sua
convocaçäo;

lll) - pelo titular de 1/5 (um quinto) do capital social, quando não atendido no prazo de I
(oito) dias, pedido de convocação devidamente fundamentado, especificadas as matérias a
serem discutidas.

Parágrafo Primeiro - As reuniÕes seråo reduzidas a termos em atas que deverão ser
lavradas no livro de atas da administração.

Parágrafo Segundo - As reuniões poderão ser dispensadas se todos os sócios decidirem
por escrito sobre a matéria que delas seria objeto

CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA
Da Exclusão de Sócio Minoritário

Quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender
que um ou mais sócios eståo prejudicando o desenvolvimento da sociedade, poderá
promover a exclusão destes por justa causa,

Parágrafo Único A exclusäo deverá ser determinada em reunião convocada
especialmente para este fim, devendo o acusado ser notificado em 10 (dez) dias de
antecedência da sua realização, a fim de permitir o seu comparecimento e respectivo direito
de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Da Dissolução da Socledade

A dissol o da sociedade ocorrerá nos casos previstos na legisl vigor.

AVENIDA IMPERADOR Ng 6.026, 19 ANDAR - LIMOEIRO - C

FONE: (11) 2055-6867 -
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entes
Os casos omissos neste i

aplicáveis à espécie e pertin

cLÁusULA.DÉctMA eutNTA
Dos GäSos Omissos

suli{ ÞÉclrui¡ sÉxrn
Do Foro

Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato,

E por estarem assim justos e contratados, os sócios assinam este instrumento particular de
Alteraçäo de Contrato Social, lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente
com 02 (duas) testemunhas, a fim de que se produzam os devidos efeitos legais e jurídicos.

o Paulo, 16 de Outubro de 2015

IREDO OLIVEIRA
-administrador

H/..- tt/\-\'-
MARIA HELENA COURY MAIA DE CARVALHO

sócia-administradora

Ç,t*-"
MIR HENRIQUE SOARES

sócio ora admitido

nstrumento tðrao "r"rolvidos de acordo com as leis vigentes
aos contratos sociais desta natureza

:.^-
¡l

CLAU

)

a*{*tl^
Luanda Silva
RG: 44.177.44 SSP/SP

Tatiane ietto de Paula
RG: 33,386,858-4 SSP/SP
CPF: 309.852,218-60

SILV

CPF: 415,659.508-45

5
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAçAO DO CONTRATO SOCIAL
SOCIEDADE LIMITADA

10" ALTERAçÃO DO CONTRATO SOCIAL

A4 & HOLOFOTE COMUNTCAÇAO LTDA
.rvIR.E 35.2 I 3.068.043 CNPJ (Mr) 00.609.389/OOOL-77

ANTONIO PAULO JoRDÃo FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciadg,
rtruior, jornalista, portirclor da Oirclula de Identidade RG. N'4.488.686 SSp/Sp c
do CPF/MF n" 636.I77.228-49, residente e domiciliado na Avenida Caxingui, n"
231 apto. 228 - Vila Pirajussara, CtrP 0SSZ9-000 - Sã.o paulo - Sp;

MARIA HELENA COURY MAIA DE CARVALHO, brasileira, separada, maior,
aciminisl.raclor¿r clc cnlpl-cs¿ìs, ¡rorlirduru cl¿r Ceclula de Iclent.icl¿ide lì6 N"
(r.(r40,552 SSP/SP t: clo Cl)F/MF n" O11.777.168-60, residente e domiciliacla na
Rua capilào Antonio Rosa, n" 34 - Jardim paulistano, cEp 01443-010 - são
Paulo - SP; e

ALMIR HENRIQUE SOARES, llr'¿lsilciro, maior-, solteiro, publicitário, nasciclo em
04lr'211966, portaclor d¿r clédula cle tdenriclade RG n" lr.4go.t21 SSp/sp, e
inscrit<r no CPF /MI'- solt n." 077.234.068-43, residente e domiciliado a Ru¿l
Arlgusta, n." l.B19,2'2'' arr<l¿lr ttpr<t 221 - cerqueira cesar, CEp 01413-000 - S¿ìg
Pitrrlo - SP

Pr:ltl ¡rrr:st'ntc irìsitrLtm(ìnto parrticular de Alteração Contratulll, e rr¿t
nlclhor fi¡rnra dc clircito, na qrtalidade de únicos sócios cornponentes da socigclade
clt:nonrin¿rcl¿l A4 & HOLOFOTE COMUNICAçÃO LTDA, com secle a Rua Cónego
trr-rgênio Leite no BB4, CtrP 05414-001 - Cerqueira Cesar - são paulo - sp,
cleviclamente registracla e arqr-rivada na .Iunta Comercial do trstado de São paulo
srrlr tr NIRE n" 35.213.068.043, ern scssào de 17/05 lIgg5, e ultima alteração
rcgistrnrla c ¿ìr'quivacln sob no 44o.g52llB-9, em sessào de lslogl'2olg
c'it:r,iclatnc:ntc ir.lst:rit?ì no C)acl¿,¡stro N¿rcion¿rl de Pessoa .Jurídica CNPJ (MF) sob n
0C).609.38c)/000l'77 , vcm clc ('onlLlm ¿ir,:orclo proccclcr lì alte ração d e scu cont.rat.o
sr-rci¿,rl cle ac:orclo crorn ¿ìs cl¿itrslrl¿rs c cc,rndições seguintes

CLAUSULA PRIMEIRA
Da Alteração do Objeto Social

A sociedade aiLera seu objeLo s<-rciai para a exploração do ramo de

tv k
\/

t6

doU tr!
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R$ 7ø3ïU sosTL-lttútËfllM oE
ARRËc C)ARCO¡¡DESlvlo
lla I,0t rgc(rrn oUcotìloruilli¡llù¿r cótrlâûso frlf¡þt¡lQt ìtlcoAto
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a).assessoria'cle imprensa; ";; i:"' :... ...
b) assessoria e consultoria ern" c"oniu;n¡cuiläp gj¡pð,rativa;
c) consultoria em relações.p-úþJjcas;
d) agenciamento c vcicula$o,cì'c ¡rr-riliicirlaclc c.frto¡raganda em quaisquer vcículos
de cornunicaçao; 'l'" : .i. .i. ; '.f;
e) criaçao, elaboração, diagramzrçrìo de texLo.s'j iiirstraçOes e fotos para jornais,
revisLas, ráciio e televisão;
f) portais, provedorcs de conteirclo e outros serviços de informação na internet;
g) lntcrrnediaçao e agenciame nto de serviços e negócios em geral;
h) agência clc notici:rs;
i) at.iviclarclcs clc artistas plirsticos, jurr-ralistas indeper-rdentes e escritores;
j) :rgcttciamento clt: ¡:rofissionais perra atividadcs csportiv:rs, culturais c errtislicas;
l<) serviços c1c orgair-rização dc feiras, congressos, exposiçtles e lestas.

CLAUSULA SEGUNDA
. Outras Alterações

À vista das rnodil'icaçoes ora ajustadas, e das clisposiçoes conticias na Lci
1O.406102, os sircios de comum acr¡rdo resolvem consolidar o contralo social com
a seguinte redaçao.

CONTR.A.TO SOCIAL CONSOLIDADO

CLAUSULA PRIMEIRA
Da Razão S<¡cial e Endereço

A sociedadc girtr sob o non-ìc cmprcsarial cic A4 & HOLOFOTE COMUNICAçÃO
LTDA e t.etn su¿l sede c foro na Rua Cônego Eugênio Leite no 884, CEP O54L4-
OOf - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP, podendo abrir e fechar l'iliais cm
qualquer localidade do Território Nacional, onde convenha aos seus interesses,
com aprovação de todos os sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA
Do Objeto Social

A sociedade t.ern como objeto social a exploração do ramo de

a) assessoria de imprensa;
b) assessoria e c<tnsulLoria em cotrtLllticaçào corporativa;
c) consulLuria crn r-claçr)es public:as;
cl) agenciarrìenlo c veicrulaçãr¡ dc public:idaclc e propaganda em quaisquer vcículos
cle comunìcação;
e) criação, elaboração, dietgramaçao cle textos, ilustraçÕes e fotos para jornais,
revist.as, rádio c tclevisãro;
l) portais, provedorcs clc contcudo c oLr Ir-os scrviços c1c inlormaçã<; na intcrn
g) Interme diação c ilge nciarne nto c1c scrviç:cis c rregocios em geral;
h) agência de noticias;
i) atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores;
.i) agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artisticas;
l<) scrviç:os clc organìzaÇão dc fciras, congrcssos, exposiçÕes e festas

I
oÈ'lt¡ttÞN rü g-Ë-, e+js T r\
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BI{ANCO & MOLJRA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL

-..''Ed 
capiiaJ.s.iÞ{+..'

O Capital Social é de R$ f S¡ôöö,OO {fluinze mi.l.reais), dividido em 15.000 (quinze
mil) cot.as no valor nominåJ.ciÞ R$ 1..lm.iUm Rciaiþ.riada, totalmente integralizados
neste ato em moecla corrente cio País, lic'¿ilrdo åi{srni distribuído entre os sócios:

I
t

s ros COTAS TOTAL

NIO PAULO JORDÃO þ-IGUEIREDO 5.625 R$ 5.ó25,00
DE OLIVtrIRA

Parágrafo Primeiro - A rcsponsabiliclacle dos sricios é restrit.a ao valor de su¿rs
c1uot.as, responclenclo soliclarinmentc pcla tolal integralizaçao do capit.nl soci¿il clc

Parágrafo Segundo - Segunclo remissão determinacla pelo artigo 1054 cla lei
1O.406l2OO2 ao arligo 997 da mesma Legislação fica expresso que os sócios nàcr
respon dem sultsicl iariarnen te pelas obri gaçoes sociai s,

CLÁUSULA QUARTA
Da Administração

A sociedade serár gericia e admini.sLrada em conjunto ou isoladamenle pelos
SÓCiOS, ANTONIO PAULO JORDÃO FIGUETREbO DE OLIVEIRA, MARIA
HELENA COURY MAIA DE CARVALHO, cabendo aos mesmos:

I) * rcprese nlar a sociedadc aLiv¡r c passivamente, judicial e extrajudicialmentc;

II) - ¡rraticar todos e quaisquer al.os de gestão administrativa;

III) * corlvoc¿Ìr tls sticios ¿tnu¿rlrncnlc p¿ìra rcurriãro ordirrári¿r, clLrc devcr¿i s
le¿rliz¿lcla até o lìrn clo ¡rrimeinr c1r-raclrimesLre de cada exercício, bem como para as._
rcuniÕes extraordin¿inas que entencler necessárias, convocadas na forma abaix<;
descritas:

a) trlaborar c aprcscntar aos dcmais s<icios, com um prazo de antecedênci¿r cle
ll0 cl ias da d¿rt¿t I'ix¿tcl¿r paråì rcunião orclinária, um rcl¿rlorio c;ol-ilr:nclo o
inver-rtário clos bcns clo aLivc-r da socicdadc, o balanço paLrirnonial c o
balanço do resultado econômico do exercício imediatamente anteric.rr;

b) Colocar elr-l pauta, para a aprovação na reunião ordinária, o relatório
clcscrito no itcm antr:rior;

c) utilizar privativamcnLc ¿r f-irrn¿l c a dcnominaçà<l da socieciadc

Parágrafo Primeiro - Os sócios, somente em conjunto e em nenhuma hipótese
isoladamente poderão onerar ou vend ns imóveis pertencentes à sociedade

þ-,"k

i

loo,ooTotal do Capital Social

5.er25,00

I?$ 3.750,00

R$ 15.OOO,OO

R

25,OO

37,50

15.OOO

3 750

5.625MARIA IJtrLtrNA COURY MAIA DII
CAIìVAI,IJO

AL,MIR I_IÐNRIQUtr SOARES

37,50

o/o
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BIìANCO & MOUI{A ASSTJSSOIì.IA IJ CONSULI'ORIA CONT'AI]IL

Parágrafo Segundb Para Ost
.Sôcåtx

arlm rnrstradores sejam clestituídos é9,f
Ir' mínnecessária aprovaçãrcl dc n I n=ìt: a.l a ldriisi 1t: rços) do capital social, a scr

dcliberado em rerunião
Parágrafo Terceiro - E voCl¿¡cl ,r'd mti, istraç,irq'cla sociedade efetuar operaçÒeso¿t
ou negócios e slranhos air' ?rbJe I rl sor:irr l; !c:spcc.i!tl rfli.rnte no toc,-ante à prestaçao de
atvais, endossos, liarrças ou catrçÒes de favor
Parágraf<r Quarto'- A aprovaç:ão das conIas da sociedade, conforme ciescriLo n9
inciso III ilem "a", será realizada n¿r forma da lei.
Parágrafo Quinto - O ano social coinciclc com o ano civil e os resultados serão
apurados em balar-rço re aliz¿ldo em 31 de dczembro de cada ano.

CLÁUSULA QUINTA
Da Declaração de Desimpedimento

Os administradores declararn sob as penas da lei, de que não está impediclo de
exerce r a administração d¿r sociedade por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se cncontrarem sob os efeitos dela, a pena que vedc,
aincla que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de
prevaricttção, peitn oLì subclrno, col-rc:urssào pcculato, ou conlra a economia
popular, cttntra c> sistcm¿r fi nan<,'ciro n¿lcional, contra normas de dclesa d¿r
coucrtrrência, cor-itra as relaç:Ões de consumo, lé publica, ou a proprieclade,
conlbrme artigo 1 011 parágralo prirneiro cla Lei 10.406l2OO2.

CLAUSULA SEXTA
Do Término do Exercício Social

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembrc, o administrador preslará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios,
na proporção de suas quotÍìs, osì lucros e perdas apurados.

CLÁUSULA SETIMA
Do Pro Labore

Os sócios perceberão trìens¿ìlmcntc, a Lít.ulo de pro labore, imporLância
combinada enlrc: os mesmos, e, em caso de divergência, o limite de isençào
previsto na Labela unica clo im¡rosto de renda re[ido na lonle, observando-se as
concliçoes dc c¿rixa da empres¿r, bcm como o da legislação que regulamcnta a
matória,

CLAUSULA OITAVA
Cessão de Quotas e Retirada dos Sócios

A retirada do socio não dissoiverá necessariamente a sociedade, cabendo, ao
sócio retirante, comunicar aos outros por escrito, com antecedência mínima de
I2O (ccnto c vintc) cliats, licanclo-llìcs ¿lsscgrlrado o dircito de prc[crênci¿ì cm
igualdade clc condiçircs. Dcc:rlrritlo cstc prilzo rìcrrr que seja exercido o direilo c1c

prefcrênciáì, as cot¿ìs poclcm scr I rcmel ì t(' t ransfì:ricl¿l s
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BRANCO & MOIJRA ASSESSORIA E CONSUL,TORIA CONTÁBILæ
Parágrafo Primeirir - Os fiårir"o: Qrl'sccm Setirante serão apurados, para eleitcr
cle pagamento, com bast .'.'tr.;bäkrnäi. p.qtrlhniniaf elaborado na ocasião,
cclnsiderando-sc nrì ilpr-u-a{.;qlt.r¡s clcbitos c cr¿äitos pessoais do sócio retirante. O
p:rgamenttt cle scu crc'diLir,lic¡r-rìclo dúrerir scr s.fcJu¿rclo clcntro de um anr>, em 12
(cloze) parcclas; nlcnsjiìis, ìfurrriis,'*r.¡,"ir'\.ilu,r*, *i'rìelj rr primciríì p¿ìrcc:lir plrga a¡rr.rs
60 (sesse r.rta) dins d¿l data do lev¿rntarncnLo driìjalånço.

CL^ÂUSULA NONA
Da Abertura de Filiais

A sociedacle poclera a clualqucr tempo, arbrir liliais e oulros cst¿rbclecimcntss, n<r
país ou loret de1e, por clelibcração cios sricios qLle representem a maioria do capitarl
social, re speitadas rìs disposiçocs legais.

CLÁUSULA DECIMA
Do Falecimento do Sócio

O falecimenLcl de urll ou rnais sócios não dissolverá necessariamenle a sociedacle,
podendo o "de cujus" ser substituído por seus herdeiros ou representante legal
med iante concorclâncìa dos scicios rcmanescen tes.
Parágrafo Único - Caso neìo l-ra-ja inLcresse clos herdeiros em continuar na
sociedade, os haveres do só<:io fÌllccido scrãro apurardos, por bal:rnÇo c paÉlos, em
12 (d<tze) prestaçoes mensais c iguais, vcncíveis a partir da apresentaçà9 clcr
alvará judicial que auLorize a adjudicação das cotas ou formal de partilha.

cLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA
Das Deliberações Sociais

As cleliberaçÕes sociais serão [om¿rdas através cie reunião
r:xtr¿rordinária, sendo ¿ì rcuniào obrigaLória r-ros casos em que
clispusi:r', c f¿ir;ult¿lt ivos nas clc:m¿tis hipr)tcse:s.
llãto clclitre raçÕcs clure clcvcr¿ho s(:r turnacl¿rs pclos sócios, cm re união:

I) - aprovaÇ¿lo clc cclr-itas d¿l ¿rdn-ìirjistr¿ìÇ¿ìo;

II) - destituição do administrador;

ilI) - determinação da forma de remuneração do administrador;

IV) - rnoclificaçâo clo contr¿lLo sociirì;

V) incorporação, fusào c dissoluçao da sociedade e cessào
lic¡-rirlaçào;

VI) - notneação e destituição dos liquidantes e julgamento de suas contas;

VII) - pecliclo rle concordzrla;

VIII) - exclusão clc sócio rninoriLhrio por justa cìausa;

Parágrafo Primeiro - As deliberações previstas nos incisos IV e V serão
tomadas pelos votos correspondentes a 314 (três quartos) do capital social.
Parágrafo Segundo * A clclibc:mçho prcvista rro inciso IT será tomada pelo voto
oorl-espolrclcl-lic a 2/3 (dois os ital social

Vólldo somonlt
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Parágrafo Terceir<i - Lim<.',i*,i if,'iurg,-rrnltrr, rxi aclltrilristradorcs pr¡61ç¡¿i() r(,rlu(ìr(,r
cot-rcorr-latet pt-cvcntiva, clcsik:'qlxi'artrf.rlrifi.cl,l.P"f 'tiiurl¿rre s clc mais da mctaclc do
capital social. .......:

.1..: : i :'..i

BI{ANCO & MOURA ASSESSORIA E CONSIJLTORIA CONTABIL

CLÁUSULA DECI
.:. ,..
MA SEGUNDA

Das Reuniões

As reur-iiões r1r:verao ser convocadas:

I) - pclos acirlinistraciorcs corn 5 (cinco) dias de antecedência, prestando, os
scicios, decli'rra-rção por escrito, c.lc ciencia do local, data, hora c ordcm do dia;

IIf - por qualcluer sircio, c1ês que conslatac.lo crrt ret¿lrdo de 60 (sessenta) clias em
sua convocação;

In) - pelo titular de 1/5 (urn quinto) do capital social, quando não atendido no
prazo rle B (oito) clias, pcclicio clc convocação dcvidamcnte fundamcntado,
cspccilicaclas as maLórìas a scrcln ciisculicias.
Parágrafo Primeiro - As reurtirJcs serào rcciuzicl¿rs a terlnos em ât.as quc devcraìri
ser lavradas no livro dc atas da administração.
Parágrafo Segundo - As reunioes poderã,o ser dispensadas se todos os sócios
clecidirem por escrito sobre a matéria que delas seria objeto.

CI,AUSULA DECIMA TERCEIRA
Da Exclusåo de Sócio Minoritário

Quando ¿r rnaioria dos sócios, rcprcsentativa de mais da metade do capital social,
entender que Ltm ou mais sócios estão prejudicando o desenvolvimento da
sociedade, poclerá promover a exclusão destes por justa car-lsa.
Parågrafo Único * A exclr,tsfro clcvr:r¿i ser clc'Lcrrnin¿rcla em reuni¿ict conr¡oc¿rcla
especialmenle para esle [im, devendo o acusado ser nolilicado em 10 (dez) dias de
antecedência da sua realizaçâo, a fim de permitir o seu comparecimento e
respectivo direito de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Da Dissolução da Sociedade

A dissolr-rç¿io da sociedade ocorrcrá nos cas()s previstos na legislação cm vigor

CLÁUsULA DÉcIMA QUINTA
Dos Casos Omissos

Os casos ontisscls t-lcstc instrttrn<:nto scrào rcsolviclos c1c acordc) com ¿rs lcis
vigentes aplicáveis à especie e pertinentes aos contratos sociais desta natureza.

i¡

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA
Do Foro

{

L /'\/ /,,rliica eleito o loro cla comarc¿i cle Sào P¿rulc), com renuncia cle qualqucr oulro, por
mais privilegiaclo que seja, para dir:imir todas e quaisquer questões oriundas
deste contrato

l)ålReliohHtH lNÞta6.l:P 0tì0 O SÃO PAIJI,O- SPr ,00
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BIì,ANCO & MOLJRA ASSESSORIA E CONSULTO}ìIA CONTÁBIL

São Paulo, 18 de noverrrbro de 2019

P LO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
s -administrador

I

t
tr,por estarein assim justoi [ $orít¡atàdos, .os soÇios assinam este instrumento
Particular de Alteração de Örrñtle¡fo;Sacfi!.lavradu'em 03 (três) vias de igual teor
e forma, juntamente com.(12.,(duas) -tcslcmunha's, a lim de que se produzam os
clevidos elciros lcgais c juiich<xri. 

:i .i 
.i ,..¡

r
MARIA HELENA COURY MAIA DE CARVALHO

sócia-administradora

)r^"* l[,L- Ò-

7{4 l.'r-t.-, 5-*--'r-,-t
,4,LMrR HENRIQUE SOARES

sócio

OLEDO
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Testemunhas

r-/üoùl*¡t*: 5a¡ a¿r,-.-' {-0.&.-
VaneSsa Ferreira Flor
RG: 40.960.914-6 SSP/SP
CPF: 375,62L948-82

d/ ¡t---,íl
Tatiane Maschietto de Paula
RG: 33.386.858-4 SSP/SP
CPF: 309.852.218-60
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JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da lndústria,
Departamento de Regi

Exterior e Serviços
- ÐRFI

Secretaria de iCO. . .
^,#t¡

JUCESP
.JmtxGunetti¿l tl¡.t

6slât1o de !;ãô I )il ¡lo

çäÞ'::

f

r Er, nrurÔruto PAULO ¡OnOÃO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, portador da Céduta de tdentidade no 4.488.686;
' inscrito no Cadastro de Pessoas Ffsicas - CPF sob no 636.177.228-49, na qualidade de titular, sócio ou responsável
, legal da empresa A4 & HOLOFoTE CoMUNICAçÃo LTDA, DEGLARo estar ciente que o ESTABELEciv¡e¡¡fOI situado no(a) Rua Cônego Eugênio Leite,8B4, Cerqueira César, SP, Såo Paulo, CEP 05414-001, para exercers,uas

atividades regularmente, DEVERA OBTER parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no
I local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislaçåo de uso e ocupaçåo do solo, posturas municipais e

restriçöes das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, S2o, do Decreto Estadual no 56.660/2010, bem
{ como GERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VALIDO, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa -

Módulo de Licenciamento Estadual.

I

I¡ Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de
r atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento lntegrado,t implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteraçäo, a obrigação de renová-lo. 

i

I

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento lntegrado poderá ser solicitada por
representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidöes relativas ao registro
empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa JurÍdica
(CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva
certificaçäo digital.

,**
,/- L-(l7-

/, )
/ -/-
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JUCESP - Junta comerciar do Estado de são pauro
Ministério da lndústria, CqrqÉicig Exterior e Serviços

3:5,iåilJ:""1""fffJ.Ji#jjfff.fl ätr'Jii:'ry.?::r ,'Ü/f
JUCESP

Ju¡tl¿t
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Eu' ANTÔN|O PAULO ¡OnOÃO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, portador da céduta de tdentidade no 4.488.686,inscrito no cadastro de Pessoas Ffsicas - cPF sob no ala.lll"zziyas,-n_a quãtiã;Je ã" titutar, sócio ou responsávellesal da empresa A4 & HoLoForE coMu_NlcÁéno-äoÁ,'öecmno estâr ciåñtå que o E5TABELESTMENT.situado no(a) Rua cônego lugênio Leite,884, ceiqueirá ce."i sp, sao pãuió, óEp os¿r+-001, para exercersuasatividades regularmente, pevenÁ oBTER parecei municipal sobre a viabil¡daãe Je instalação e funcionamento nolocal indicado, conforme diretrizes estabelebidas na rétisråeil d" ,"o é óórpã;ä" å" soto, posturas municipais erestriçöes das áreas de proteção ambiental, nos termoË oo"rrt..21_S2", oo oeóiãtãËstadual no s6.660i2010, bemcomo cERTlFlcADo DE LIGENCIAMENTO INTEGRADo vÁ¡-¡o<j, óni¡oo þärã'.irt"*a via Rápida Empresa -Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaração

RG:4.488.686

Declaro ainda estar ciente-que qualquer alteraçäo no endereço do.es_tabelecimento, em sua atividade ou grupo dqatividades, ou qualquer outra das condiçöes deierm¡nantéi Jäxpeotçåo do c"rt¡ti.ãilo'ä" iä.iìä¡ä,iäïtä'tntt"gr"do,implica na perda de sua validade, assumindo, desde o rnomãniä'oa atteraçaã,ì-óÙñðàcao de renová-lo. ''"'"":l

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do certificado de Licenciamento lntegrado poderá ser solicitada potrepresentante legaldevidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada dãs certidöes relativas ao registroempresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no caoasiro Nacional da pessoa Jurídica(CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamentó, meoiante uso da respectivacertificação digital.
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t REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

DATA DE ABERTURA

1 5/05/l 995
CoMPROVANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÃO

CADASTRAL

NU¡¡ERO DE INSCRIçÃO

00.609.389/000r -77
MATRIZ

A4 & HOLOFOTE COMUNICACAO LTDA

DO ESTABÉLECIMENTO

A4
PORTE

DEMAIS

E

70,204-00 - At¡v¡dades de consultor¡a em gêståo empresar¡al, exceto consu¡toria técn¡ca específica

73.19-0-99 - Outras atividades de publ¡c¡dade nåo especificadas anteriormente
74.90-l-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo ê outros serviços de informação na internet
74,90-1-04 - Atividades dê intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliár¡os
63.91-7-00 . Agências de notíc¡as
90.02-7.01 - Atividades de artistas plásticos, jornalistas ¡ndepêndentes e escrito¡es
74.90-l-05 - Agenciamento de pÌofiss¡onais para ativ¡dadês esport¡vas, culturais e artísticas
82.30-0-01 - Servíços de organ¡zaçåo de feiras, congressos, exposições e fêstas

E DA

206-2 - Sociedade Empresåria Limitada

LOGRADOURO

R CONEGO EUGENIO LEITE
NUMERO

884
COMPLEI\4ENTO

CEP

05.414-001
BAIRRO/DISTRITO

CERQUEIRA CESAR
MUNICiPIO

SAO PAULO

ENDEREÇO ELE-TRONICO TELEFONE

(111 3897-4122

(EFR)

ATIVA
DATA DA SITUAçAO CADASTRAL

04t10t2003

DE CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DAIA DA SITUAÇÃO ESPEC¡AL

UF

SP

Í--

t-
I

04t06t2021

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

Emitido no dia 04/06/2021 às l0:13:19 (data e hora de Brasítia). Pàgina:111

k
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07t06t2021 https://ccm.prefe¡tura.sp.gov.br/public/fìchaDadoCadastral/ConsultaFichaDadoCadastral

Prefeitura do Municípío de São Paulo
Secretaria Municipal de F¡nanças

Departamento de Arrecadação e Cobrançâ

FDG - Ficha de dados cadastrais
Cadasko de Conkibuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 00.609.38910001 -77

c.c.M. 2.356.750-3

A4 & HOLOFOTE COMUNICACAO LTDA

Comum

Produtiva

R CONEGO EUGENIO LEITE 884

CEROUEIRA CESAR

0541 4-001

Não Consta

17 10511595

24105t1995

Não consta

Comercìal

0'13.060.0243-5

0211212019

\.t']!,

ffi

Contribuinte

Pessoa Jurídica

Tipo de unidade

Endereço

Bairro

CEP

Telefone

lnício de Funcionamento

Data de lnscr¡çäo

CCM Cenhalizador

Tipo de Endereço

Nro. do Conkibuinte de IPTU

Últ¡ma Atual¡zaçäo Cadastral

02t12t2019Secundário9002-7 to1
þtividades de art¡stas plásticos. jornalistas independentes e
l

þscritores

02t12t2019Secundár¡o8230-0101 þerviços de organização de feiras, congressos, expos¡çöes e

festas

18109t2018Secundário7490-1199
þuhas atividades prof¡ssionais, científicas e técnicas näo

þspecificadas anteriormente

02t12t2019Secundário7490-1 105 lAgenciamento 
de profissiona¡s para atividades esportivas.

þulturais e artísticas

1810912018Secundário

731 9-0/99
atividades de publicidade nåo espec¡f¡cadas

7 490-1 104
ades de intermediação e agenciamento de serv¡ços e

em exceto imobiliários

1810912018Secundário

18t09t2018Principal7020-4100 þtiviOaOes 
de consultor¡a em gestão empresarial, exceto

þonsultoria técnica específ ¡ca

0211212019Secundário6391-7/00 þgências de notíc¡as

1810912018Secundário

Descriçäo

631 9-4l00
provedores de conteúdo e outros serviços de

na ¡nternet

Data iníc¡oTipo

CNAE

5%

5%

5YoISS18109120183719

ISS18t09t20183654

tss02t12t20193l 58

5%rss01t03t2004311 5

2,9%tss18t09t20'182963

2,9%tss18t09t20182962
2,9 o/oISS18109120182961

2,9 0/oISS18109t20't8291 I
5 o/orss02112120192534
5%ISS18t09t20182500

2,9 %tss18109120182498

5%ISS01t03t20042496

5%tss18109120182216

5%rss18t09t20182143

5%ISS18109120182119

5 o/oISS18t09t20182038

5%tss18109120181 899

5%ISS18109120181872

Qtd.Anúncios(s)Alíquota do lmpostoTr¡butoData de lnícioCódigo

Código(s) de tributo(s)

https://ccm.prefeitura.sp.gov. br/publ¡c/fichaDadoCadastral/Consulta FichaDadoCadastral
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tr oi to6t2021 https://ccm.prefe¡tura.sp.gov.br/public/fichaDadoCadastral/ConsultaFichaDadoCadastral

Expedida em 0710612021 via lnternêt com base na Portar¡a SF no 01 8/2004, de 25 de março de 2004.

TFE021121201934401

tss02t12t20198176

5%rss15101t20156394

5 o/orss02112120196351

5 o/orss1 8/09/201 I6298

R O/^tss03102120116297

5%rss1 8/09/201 I6173
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / lE: 00.609.38910001-77

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

Certidäo no 210600391 '13-07

Data e hora da emissão 041061202110:30:18

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www. pfe.faze n da.s p. gov. b r

Lr
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Consulta Regularidade do Empregador

Voltar lmprimir

c^tx,
6A I xA eco rr¡ôtr,ilcg FÊ DE RAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 00.609.389/0oot-77
Razão SociaIN+ E HOLOFOTE E COMUNICACAO LTDA

Endereço: R CONEGO EUGENIO LEITE BB4 / CERQUEIRA CESAR / SAO PAULO / SP /
05414-001

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.

Val idade: L6l 04 / 202L a L3 / OB/ 202L

Ce rtif icação N ú m er oz 20210 4 t6OO27 439 622465 0

Informação obtida em O4/06/202L tO:16:37

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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PolJliliì'JtlDl CII\RIC)
.]Ï.IS1'TÇ,\ DO RABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE OÉETIOS TRABALHISTAS

Nome: A4 & HOLOFOTE COMUNTCACAO LTDA (MATRTZ E FILIAIS)
CNP,J: 00 . 609 .3 89 / 000L-77
Certidão n" : L79I7880/202L
Expedição: 04/06/202I, às 10:18:01
Validade: 30/rr/202r - 180 (cento e oit.enta) dias, contados da data
de sua expedição.

certif ica-se que A4 & IIOLOFOTE COMUNTCACAO LTDA (MATRIZ E FTT,IAIS) ,

inscrito(a) no CNP,J sob o n" 00.609.389/OooL-77, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consol-idação das Leis do
Trabal-ho/ acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de jurho de 2oLL, e
na Resolução Administrativa no L470/20f1 do Tribunal Superior do
Trabal-ho, de 24 de agosto de 20L7.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atual ízad,os até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesLa 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 Superíor do Trabal-ho na
f nternet (http : / /www. tst. jus. br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçÀO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naLurais e jurídicas
inadimplentes peranLe a .Just.iça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em l-ei; ou decorrent.es
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabafho ou Comissão de Conciliação prévia.

k

Ì)ú1r jd¿l;r o -.-11ìiì':it:;:rfìít;: (:jtrdiûìir:it. iug -i-|-

ê9



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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS- RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: A4 & HOLOFOTE COMUNICACAO LTDA
CNPJ : 00.609.389/0001 -77

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

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

2.nâo constam inscrições em Dívida Ativa da Uniäo (DAU) na Procuradoria-Geralda Fazenda
Nacional(PGFN).

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

Esta cedidåo 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. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 19g1 .

A aceitaçåo 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 2110t2014.
Emitida às 12:25:04 do dia 0310612021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/'1 112021.
Código de controle da certidäo: E6F6.D2FB.7B72.0D2C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

)
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Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM no 4,de 12 de abril de 2017, lnstruçäo Normativa SF/SUREM no 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto50.691,de29dejunhode2009,Decreto51.7l4,de13deagostode20l0ePortariaSFno268,dei1deoutubrode20l9.

Certidão emitida às 13:24:03 horas do dia 0210612021 (hora e data de Brasília).

Código de Autent¡cidade: 608877Ë5

A autenticidade desta certidão deverá ser confírmada na pág¡na da Secretar¡a Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Certidão Número: 0454444 - 2021

GPF/CNPJ Raiz:

Gontribuinte:

00.609.389/

A4 & HOLOFOTE COMUNICACAO LTDA

Liberação

Validade:

30t04t2021

29t07t2021

Tributos Abrangidos:

Unidades Tributárias:

ccM 2.356.750-s-

lmposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalizaçäo de Local¡zação lnstalação e

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de F¡scalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - a part¡r de Jan/201 I )

lmposto Sobre Transmissão de Bens I

¡nicio atv :1 7/05/1 995 (R lO LEITE, 884 - CEP: 05414-001 )

Ressalvado o d¡reito de a Fazenda M e inscrever qua¡squer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste
documento, relativas a tributos ad pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscriçÕes em Dívida Ativa

icÍpio é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referenteMunicipal, junto à
aos créditos tributários
REGULAR.

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

A aceitação desta
http:/iwww.prefeitu

condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereço

Qualquer rasura documento

Ë
PREFEITURA DE
SÃOPAUIÍ'

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

þ

zÐ-



PODER JUDICIARIO
TRTBUNAL DE JUSTIçA Do EsrADo oe sÃo pAULo

crnroRo ESTADUAL DE DtsrRtBurçOes cívels

04t06t2021 0048779633

cennoÃo No:9360s91

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

FOLHA:1/1

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAçOES JUD|CIA|S E EXTRAJUD|CIAIS, anteriores a
0310612021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: *****************

A4&AMP;HOLoFoTE coMUNlcAçÃO LTDA, CNPJ: 00.609.389/0001-77, conforme indicação
COnStante dO pedidO de CeftidåO..**************************************************************************

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

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

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

Näo existe conexão com qualquer outra base de dados de instituiçäo pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidäo.

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

Esta certidäo só tem validade mediante assinatura digital

Esta ceftidão é sem custas

São Paulo, 4 de junho de 2021

0048779633

k

PEDIDO N':
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Entidade: A4 & HOLOFOTE COMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 0110112020 a 3111212020 CNPJ

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de202O a 31 de Dezembro de2020

00.609.389/0001-77

BALANÇO PATRTMONTAL Ê. :.i :i

Descrição

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIT/ENTO

APLICAÇÖES FINANCEIRAS

REALIZÁVEL A cURTo PRAZo

CLIENTES NACIONAIS

DIREITOS COf\4 TERCEIROS

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

IMPOSTOS A COMPENSAR

RrnIIzÁv¡L A LoNGo PRAZO

RERI-IzÁvEL A LoNGo PRAzo

CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO OPERACIONAL

(-) (-) DEPRECtRÇÃo ncun¡umoR

(-) (-) AMORIZnçnO nCUvULROn

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

OBRIGACOES TRABALHISTAS

oBRTGAÇ0ES rRleurÁRlRs

CONTAS A PAGAR DIVERSOS

pnovtsÕrs DTvERSAS

rx¡civrl A LoNGo pRAzo

EXícivEL A LoNGo pRAZo

pRrR¡vôuo líoutoo

CAPITAL

RESULTADOS ACU I\¡U LADOS

Saldo lnicial

R$ r.41 1.103,67

R$ 927.698,24

R$ 127.189,11

R$ 2.785,57

R$ 124.048,39

R$ 355,r5

R$ 800.509,13

R$ 490.907,45

R$ 17.577,85

R$ 12.912,92

R$ 279.110,91

R$ 224.254,74

R$ 224.254,74

R$ 224.254,74

R$ 259.r50,69

R$ 259.150,69

R$ 819.030,97

R$ (47s.531,17)

R$ (86.349,11)

R$ 1.41 1.103,67

R$ 553.703,22

R$ 145.336,49

R$ 21.965,02

R$ 57.661,77

R$ 88.260,15

R$ 240.479,79

R$ 366.546,79

R$ 366.546,79

R$ 490.853,66

R$ 75.931 ,92

R$ 414.921 ,74

Saldo Final

R$ 1.647.421 ,71

R$ 1.289.403,83

R$ 3'14.999,12

R$ 2.785,57

R$ 195.047,14

R$ 117.166,4r

R$ 974.404,71

R$ 701.329,69

R$ 10.996,61

R$ 13.039,82

R$ 249.038,59

R$ 114.314,31

R$ r 14.314,31

R$ 114.314,31

R$ 243.703,57

R$ 243.703,57

R$ 843.1 23, I I

R$ (505.634,54)

R$ (93.785,00)

R$ 1.647.421,71

R$ 551.588,85

R$ 221.674,41

R$ 6.017,59

R$ 72.575,63

R$ 148.393,98

R$ 102.927,24

R$ 685.102,85

R$ 685.102,85

R$ 410.730,01

R$ 75.931,92

R$ 334.798,09

Nota

/r
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
72.76.D4.1D.73.24.D4.D3.43.58.28.DA/D.47.P,F.08.82.8'1.2C.9C-8, nos termos do Decreto no 8.683/2016.

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

Versão 8.0.6 do Visualizador Página 1 de 1
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ENtidade: A4 & HOLOFOTE COMUNICACAO LTDA

Período da Escrituração: 0110112020 a 3111212020 CNPJ

Número de Ordem do Livro: 32

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

00.609.389/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíC|O é

Descrição Nota

Lucro Líquido do Exercicio

RECEITA OPERACIONAL

vENDAS DE SERVTÇOS -NAC|ONAL

VENDAS DE SERVTÇOS - EXTERTOR

(-) (-) DEDUÇÕES DAS vENDAS

(-)(-)rss
(-)(-)Pts
(-)(-)coFrNS

(-) cusTos Dos sERVtÇos

(-) cusTo oR rr¡Ro DE OBRA

G) GASTOS GERATS

(-) DESPESAS OPERACTONATS ADM. E
COMERCIAIS

(-) DESPESAS COM PESSOAL

(-) DESPESAS GERATS ADM. E COMERCTATS

(-) DESPESAS rRraurÁRrRs

(-) TMPOSTOS

(-) DESPESAS OpERACtONAtS FTNANCETRAS

(-) DESPESAS FTNANCETRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDTMENTOS s/ApLtcAçÕES
FINANCEIRAS

JUROS ATIVOS

DESCONTOS OBTIDOS

(-) pRovrsÕEs tMposro DE RENDA E csLL

(-) TMPOSTO DE RENDA

(-) coNrRrBU tÇÃo soctAL

Saldo anterior

R$ 7.591.368,24

R$ 7.5e1.368,24

R$ 7.424.103,94

R$ 167.264,30

R$ (0,00)

R$ (376.480,16)

R$ (121.885,28)

R$ (560.950,37)

R$ (0,00)

R$ (642.768,76)

R$ (4.070.823,35)

R$ (0,00)

R$ (483.347,69)

R$ (193.923,02)

R$ (0,00)

R$ (1e.6e8,28)

R$ (0,00)

R$ (91 .872,82)

R$ 0,00

R$ 24,28

R$ 13.598,66

R$ 6.230,48

Rg (0,00)

R$ (238.367,98)

R$ (94.452,47)

Saldo atual

R$ 368.479,59

R$ 6.371.313,90

R$ 6.331.01 1,98

R$ 40.301,92

R$ (898.524,20)

R$ (318.079,55)

R$ (10s.538,77)

R$ (476.905,88)

R$ (4.1 1 1.124,85)

R$ (263.813,53)

R$ (3.847.31 1,32)

R$ (672.e06,30)

R$ (422.916,37)

R$ (249.989,93)

R$ (56.745,03)

R$ (56.745,03)

R$ (126.398,48)

R$ (126.398,48)

R$ 16.323,74

R$ 80,02

R$ 14.008,94

R$ 2.234,78

R$ (153.459,19)

R$ (106.484,70)

R$ (46.974,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
72.76.D4.1D.73.24.DA.D3.43.58.28.D4.4D.47.8F.08.82.81.2C.9C-8, nos termos do Decreto no 8.683/2016.

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

Versão 8.0.6 do Visualizador Página 1 de 1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

srsTEMA PÚBLTCO DE ËSCRTTURAÇAO DTGTTAL - Sped Versão: 8.0.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

TDENTTFTCAÇÃO DO TTTULAR DA ESCRTTURAÇAO
CNPJ

00.609.389/0001 -77

NOME EMPRESARIAL

A4 & HOLOFOTE COMUNICACAO LTDA

TDENTTFTCAçÃO DA ESCRTTURAçÃO

DA ESCRTTURAçAO

(

l

, ESTE L¡VRO FOIASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
l

NIRE

352 1 3068043

eulllrrcaçÃoDostcNATARro cpF/cNpJ

Contador 28052202850

Administrador 63617722849

NÚMERO Do REcIBo:

7 2.7 6.D A1D.7 3.24.D A.D3.43. 58.28. DA
.4D.47. BF.0B .B.2.81 .2C.9C-8

ANDERSON MOURA DA 290754665377 1 16508
SILVA:28052202850 68865095295
ANTONIO PAULO

¡ononó Ë rc u Èinroo 838222ee5635060264

oÈ--'---- 673708423020136072

OLIVEIRA:6361 7722849 09

NOME
N" SÉRIE DO

CERTIFICADO VALIDADE

071O412O21 a
07t04t2022

1710512019 a
1610512022

RESPONSÁVEL
LEGAL

Não

Sim

Escrituraçäo recebida via lnternet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 0710712021 às 14:12:15

5C.01.FE.02.04. FC.1 F.CA
3D.20.5F. D7.43.65.D0.88
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Declaração de Solvência

I)eclaro para fim da Concorrência no 0412021, processo no SEGOV-PRC-

2021100587 da Secretaria da Justiça e Cicladania do Estado de São Paulo, qtìe a empresa

A4&Holofcrte Clomunicação Ltcla, CNPJ: 00.609.38910001-77, ot'erece os seguintes índices

cle acordo coln o consolidado de seu Balanço Patrimolrial de 3l cle dezembro cle 2020,em

curnprinrento ao disposto no subitem 6.1 da IN/MAIìË n 05, cle 2I/07195.

Ptanilha de Comprovação da Boa Situação Financeira

São Paulo 07, de202l

',' - .)

þ

1SP233056/0-0

Andersori Moura da Sitvâ
Contabilista .

CRC:SP - 233058/0.0
CPF 2BA 522.028-50

t)9,745.712ffi00'ü4T 'r

BRÅmorr(rnA¡8sËffirdË
TffiT.TMfffiTA8T"HT¡E

Ët"ohFrdr, üm- Sd¡ tg
üK " çrpüî&o

gÍnm¡ro - sp

I.l4
R$ 1.236.69t,70

LG: R$ 1.403.718,14
Passivo Circulante * Passivo Não Circulante

LG: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

1.33R$ 1.236.691,10

SG: R$ 1.647.42t,11

Passivo Circulante * Passivo Não Circulante
SG: Ativo Total

2.34R$ 551.588,85

LC: R$ 1.289.403,83

Passivo Circulante
LC: Ativo Circulante

da Sil

Estrada do lmperador, 6026, Sala 03 - Vila Verde

CEP 08051 -000 São Paulo - SP

' +55 (11) 94034-2601

,1{f't Andersonôoruooconsultores.corn.br zé)
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MODELO A QUE SE REFERE O rTEM 6.1.4.1. DO EDTTAL

Eu, Antônio Paulo Jordão Figueiredo de Oliveira, RG no 4.488.686 e CPF no 636.177.228-49

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante A4&Holofote Comunicação Ltda. interessado

em participar da Concorrência n' 0412021, Processo n" SEGOv-PRC-2021 100587

a) está em situação regular perante a Secretaria Especial de PrevidÊncia e Trabalho do

Ministério da Economia no que se refere a observância do disposto no inciso XXXil do artigo

7.o 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; e

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

ll7 da Constituição Estadual.

São Paulo, 16 de julho de2021

Antônio Jordão Figueiredo de Oliveira

CPF: 636.1 17.228-49 e RG: 4.488.686 SSP/SP

A4&HOLOFOTE COMUNICACAO LTDA I CNPJ n". 00.609.389t0001-77

Rua Cônego Eugênlo leite 884
05414"001 Pinheiros
São Paulo 5P Brasll
+55 11 3897 4f22
wvu¡v, a4e h o I o f o te. com, b r ,7
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Governo do Estado de São Paulo
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo -

CAUFESP

Dados Cadastrais

CNPJ: 00.609.389/000t-77
Razão Social: A4 & HOLOFOTE COMUNICAçÃO LTDA
Nome Fantasiar
T¡po Pessoa¡ Pessoa Juridica
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social¡ 15.000,00
Data Cap¡tal Social: 01/01/1900
Inscrição Municipal: 23567503
Tipo de Registro: Reg¡stro Cadastral Simplificado (RCS)
Orgão Fiscalizador: Não
Negociações Eletrônicas: Sim
Atividades: Prestação de Serviços
Ente Federativo/Entidade Conveniada:1-GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
órgão/Entidade: 37oo0-SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
Unidade Cadastradora: 373301-CIA.METROPOLITANO DE SAO PAULO-METRO
Endereço da Unidade Cadastradorar RUA BoA VISTA, 175/IB5 - CENTRO - SAO PAULO - 011 3291-5349 - 01014001

Dados Cadastrais

Situação Fornecedor:

I enaereços

Ativo

Endereço
Tipo
Bairro
CEP
Municipio
UF
Email Comercial
Telefonel
Telefone2
Fax
S¡te

Junta Comercial/ Cartório

RUA CONEGO EUGENIO LEITE 884
SEDE
CERQUEIRA CESAR
0541400 1
Sâo Paulo
SP
gersontomaz@a4eholofote,com. br
(lI) 38974t22 Ramal:0
(11) Ramal:11
(1I) 38974722 Ramal:0
www,a4co m. co m. br

1\

tø-

DataistroJunta ComercialCartório
JUNTA COMERCIAL DO DO DE PAULO

Linha de Fornecimento

3068043 7/05/t995

Classe
t SERVICOS DE PUBLICIDADES, PROPAGANDAS E COMUNICACOES839

Responsáveis

Sóciopaulofigueiredo@a4com.com. br
0 11
38974t22

ALMIR HENRIQUE
SOARES

Responsabilidade ProcedimentoNom€CPF Telefone E-mail

07723406843 P/ELETRÔNICO

t

i

636t7722849 PAULO 55 11 paulofigueiredo@a4com.com.b Pafticipação FESP/E

1t2https:i/truww.bec.sp.gov.br/CAUFESP/(S(ddhxphstusmnvl4ppg4jjzta))/Fornecedor/FornecedorCadastroCompletolmpressao.aspx

?ø
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08106t2021

22L4L334888

011

Enquadramento

https://wwwbec.sp.gov.brlCAUFESP/(S(ddhxphstusmnvl4ppg4jjzta))/Fornecedor/FornecedorCadastroCompletolmpressao.aspx

FIGUEIREDO 38974L22 Administração
DE OLIVEIRA 4L22

55 11
38974122
236

ersontomaz@a4eholofote.com. br

MARIA HELENA
ócio/Participação

URY MAIA DE rvalho@a4com.com.br Administração
ALHO

Enquadramento da Empresa: Outros

Documentação

Ceftidão Negativa de Débitos Relativos aos Tr¡butos Federais e à
Dív¡da Ativa da União

o de Tributos Mu 1

CeÉificado de Regularidade do FGTS - CRF
DISPONIBILIZADA AUTOMATICAMENTE
EMISSOR

Certidão Negativa de Déþitos Trabalhistas - CNDT oltL/2021 1

Validade do RCS: oB/06/2022

55 11
30858370
8370

1

LO

I

M

t3/08/202r

30/tr/202L

1

rovaçãoValidadento

t

Ficha cadastral rada em

t-
L"

2t2

?ø
https://www.bec.sp.gov.br/CAUFESP/(S(ddhxphstusmnvl4ppg4jjzta))/Fornecedor/FornecedorCadastroCompletolmpressao.aspx
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Concorrência no 0412021
Processo SEC0V-PRC- 2021 100587co!1 rJNrcAçÀo
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Concorrência: 0412021

Processo SEGOV-PRC-2021 I 00 587

Prezados senhores,

A empresa A4&Holofote Comunicação, inscrita no CNPJ sob o n" 00.609.3891000I-77, apresenta

a sua documentação de Habilitaçãoo numerada sequencialmente de 0l a 40 , para a prestação

de serviços técnicos especializados em Assessoria de Imprensa e Comunicação para a Secretaria da

Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.

São Paulo, 14 de julho de202I

Antônio Jordão Figueiredo de Oliveira
CPF: 636.177 .228-49 e RG: 4.488.686 SSP/SP

A4&HOLOFOTE COMUNTCACÃO LTDA I CNPJ n". 00.609.389t000r-77

Rua Cônego Eugênio Leite, BB4

05414-001 P¡nhe¡ros
São Pauto SP Bras¡i
+55 11 3897 4122

www,a4eholofote.com.br
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