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Outorgante
FSB DMLCaçÃO LTDA., sociedade limitada inscrita no CNPJ/IvIF sob no

01.764.96910001-00, com sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, na Av.

Presidente Juscelino Kubitschek, no 1400, conjunto 62 (parte), bairro Vila Nova

Conceição, CEP: 04543-000, neste ato representada por seu administrador Augusto

Martins dos Santos, inscrito no CPF sob o no 295.498.978-50 e RG sob o no

34.777.269, expedido pelo SSP/SP

Outorgados
GISELE TURTELTAUB, portadora da Carteira de Identidade no 43.180.428-X,

expedida pelo SSP e inscrito no CPF sob o no 339.290.448'11;
LUDIMILA CEZARIA MARTINELLI, portadora da Carteira de Identidade no

l.460.027,expedidapela SSP/DF, inscritano CPF sob o no 835.492.421-15;e

EMERSON FRANCO DE MENEZES, portador da carteira de identidade n'
133.039 OAB/SP e inscrito no CPF sob o no 169.814.048-77.

Objeto
Representar a outorgante na Concorrência no 0212021 - Processo SEGOV - PRC -
2021l0058r.

Poderes
Apresentar e assinar documentação e propostas, participar de sessões públicas de

abertura de documentos de habiiitação e de propostas, assinar as respectivas atas,

registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de

recurso, renunciar a recurso interposto, negociar novos preços e condições, firmar
termos de compromisso e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis
ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

São Paulo, 15 dejunho de2021
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QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Provisória no 22OO-2|20OL Sua validade poderá
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a
validaçäo do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar
Assinatura.
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Documento assinado com certificado digital em
conformidade com a Medida Provisória no
22OO-2|2OOL. Sua validade poderá ser confirmada por
meio da comparação deste arquivo dígital com o
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< http ://www. serpro. gov. br/assi nad or-di g ital >.
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189 I NSTRUMENTO PARTICULAR ri Ê'Â lTÊ RAçÃrl. r r0 n¡ s o r_l oaçÃo Do co NrRÂ,ro
SOCIAL DA

FSB DtVULGnçnO LTDA.

CNPi ne 01.7 64.969/000L-00
NIRE ns 3522935363-s

Felo presente instrumento particular:

FSBPAR LTDA., sociedacle linritacia inscrita no CNPJ sob o ne 14.562.qgÏ000i.,i_3, com sede
e foro na Cidade e Estado do Rio cle Janeiro, na Rua Visconde de pirajá, ne 5e7, Salas 30L a
305, 307 a 3LL e 722, lpanema, CEP 22.410-gAA, com sel¡s atos constitutivos arquívados na
Junta Cotrercial do Estado do Rio de Janeiro sob o n e 33.20g.11.561-8, representado neste
ato na forma de seu contrato social por seu Aclministrador, sr. RENATo CIRNE oLlvr¡RA
NASCIMENTO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, advogado,
portãdor da carteira de identidade ne. 128.573, expedida pela OAB/RJ, inscritr: no CpF sob
o np.087.768.697-L7, com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio deJaneiro, à Rua
Visconde; Pirajá, n" 547,3'andar, lpânema, CEp 22410_g00;

ANDRTA P0RTELLA DA SILVA SANGUIN, brasileira, separada, jorrralisia, portadora da
cârteira de identidade rrs 2I742337'L, expeciicla pela 55P/5p e inscrita no Cpl- sob o ne
194.476.518-28:

CA¡lûLINE CARVAL!-'IO VALENTE SILVA, brasiieira, solteira, jornalista, portadora da carteira
de identidade rrp 43.667.8L5-9, expedida pela SSP/SP, inscrita no CpF sob o ne 339.031.348-
64;

FAB'CI zA'MBEi-l p¡ËDADE, brasileiro, casado, jornalista, portador da carteira de identiclade
nq 205139966, expedida pr:lo SSP/SP, inscrito no CPF solr o ns ].0g.806.388-01, neste ato
podeirdo ser representado neste ato por seu Procurador RENATo cIRNE oLlvElRA
ITA$CIMËruT0, já acima q ualificado;

I"UDMltA BEZERRA LUZ COUTINHCI, brasìleira, casacla, jornalista, portadora da carteira de
identidade nc. 1"849395, expedida pelo SSP/DF, e inscrita no CpF soi¡ o ne, 874.622.ge1,-g7,
treste ato podendo ser representada por seu Procurador RENATO c¡RNE oLlvËlRA
NASCIMEßlTO, já acima qualificado;
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oTAVlO 005 SANTOs VENTURA üA SILVA, brasileiro, casado, publicitârio, portador da
c¿rrteìra de identidacle ¡re 1,2407145-7, expedida pelo lFp, inscrito no CpF sob o ns
090.850.597-39;

PAULA DE SoUzA PEREIRA, brasileira, ent união estável, jornalista, portadora da carteira
de identidade ns 213594341, expedida pelo SSP, inscrita no CpF sob o ne 163.Bj"B.6sg-gL,

RENr{'AN Ðo PRADO sCIARES, brasileiro, solteiro, jornalista, portador da carteira de
identidade ¡a 23839837-4, expedicjo pelo Detran/RJ, e inscrito no CpF sob o ne^
I24.76L.167-1B, neste ato poderrdo ser representado por seu procuradcr RENATo CIRNE
CILlVEl RA FJASCI M Ef{TO, já aci rna qu a I if icado;

SERGlo RogËRTO vlflRA, brasileiro, divorciado, jornaiista, portador da carteira de
identidade ns 277715544, expedida pelo SSP/SP, ínscrito no CpF sob o ne 26044g91g01,
neste ato poderrclo ser representado por seu Procur¿ldor REN.ATo CIRNE oLlv€lRA
I'¡ASCIMENTO, já acima q ualificado;

iodos com endereço comercial na Ciclade e Estado de São paulo, à Avenida presidente
Juscelino l(ubitschek, 1400, conjunto 62 {parte), Vila Nova Conceiçäo, CEp: 04543-000, na
qualidade de únicos sócios da FSB Dl\1ULcAçÃo LTDA., sociedade limitada com sede e foro
na Cidade e [stado de 5ão Paulo, na Av, Presidente Juscelíno Kubitschek, ne L400, conjunto
62 {parte), bairro Vila Nova Conceição, CEP: 04543-000, inscrita no CNpJ sob o ne
0L.764'969/0001-00, com sous atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Ëstado
do Río de Janeiro sob o n" 3322936363-5 {,,Seçiej-e_dg,,), e aínda;

t53 cOM{'Jf{lcAçÔEs PUBLIC LTDA., sociedade limitacia ínscrira no CNpJ/MF sob ne
7-3.806.626/0001--95, com sede e foro na Cidade e Ëstado cie São paulo, na Av presidente
Juscelino l(ubitschek, ns 1"400, CJ 51 {parte), Vila Nova Conceição, CEp: 04543-000, neste
alo podendo ser representirdo por seu Procurador RTNATCI CIRNE DE oUVflRA
NÅSCI fr/lËNTt, já acima q ua I ifica clo;
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rÅBlÛ LUIX $åþ*TÅruA stARüS, hrasileiro, solteiro, j*rnalista, pcrt;ldc,r cla c¿rteira de
ideilticJade nq 1"3õ2üi)749, expedicla pelo 55P, inscritc no Cpt setb o ns L21.279.6gg-g1;

€13ËLË TURTËLTAUß, brasileira, c;:sãdir, jornalisïa, portaclora da c;¡rteira de icientidade nu
431.80428x, expedida pelo ssp, inscrita no cpF sot: o nr? 33g.2g0.44g-1L;

n*DRlçü FIiJMä p¡ruilülRÕ plRrS, brasileira, solte iro, .iornalista, portadora da carteira de
identiclade ns 1"98üã18, expedida pe lo 55P, inscrito no CFt çob o ne 37 4.61; .SgL-gL;

-[odos c*n errdersçü cúmðrcial n¿ Cidade e [stado de 5äo Paulc, na Av. presidente ]uscelino
Kubit-schek, ils '14{Jü, canjunto 62 {parT.*|, bairro Vila Nova Conceição, C[F: 0,{543-000, têm
enire s¡, justas e contratados, alterar o Contrato Social cla Sr:eiedacle, eie acordo com os
s*gLiintcs termÕs e condiÇões:

I * EË55ÄT T TRÅruSËüftËT'dCIÅ Dä üUOTAS ä ALTËRÅçÃÕ NA CLÁ{.,'sULA QUIF¡T.4

1.3. SÅir,& Þr sÓctÕs ¡JÅ sCCtrD,åDä

3..å"1. A :Ócia fs8P,ÅR LTn,&., já acima qualificada, com â cxpressi: anu*ncia dos clemais
:iócics, cecle e transfere, a títuln onerÕsoi 1"88,81,f,](cento e aitenta e oito mile oitocentos e
eJezlqnota.';, cÕm valÕr nominal rir: 11$ i",00 {urn reais)cada, navalçr total de R$ 1Sg.B1ü,û0
{celrto c Õite nt¿ e cito mil e oitocefltos e dez reais), para a nova sócia FgB cOMUhl|CAçÕES
BåJÊtlc LTüÅ., jn acirna clualificada, que orõr ingressa na sociedacle;

L.î.2. ü sÓcio f&älÕ rÅMnEtl plgÞAÞE, já acìma qualificaclo, ne$te ãtü, cofi a express;r
;.¡nuência dos demais sÓcins, cede e tr;lnsfere, a título û¡eroso, 1,75CI imil setecentos e
cinquenla) quÕt'ls, cctn valor neiniinal de R$ 1",CIO (um real) cada, no valor tatal de R$ 1.7St
{mil set*cent*s * cincluenta r*ais), pårä a sócia F$F eüMupdl*Ë,çÕgS pUBLic LTtÅ., jir acinra
qunlificada, or:torganclr-se ãs partts i¡ mais plena, geral, irr*vogável e írretratiåvel quitação;
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1"1^'3' O 'çécio ÛTAVIü DOs SANTOS V8NTURA nA slLVA, jii acinra qualificado, nesrË åto,
com ¿ exllressä alruôncìa cios cl11nlais sócios, cecie e transfnre, a título onðrrso, 1,75ü {mil
sÈtecenTüs e cìtrquenta) quotas, conr valor nomin¿l cle R$ '],00 {um re al) ca{i;:, no valor total
cie R$ 1.75Û {mil setecentos e cinquenta reais), p¿ìra ä sécia t5ß toMUNlcAçÕcs puBLtc
trDA', já acinra qualíficada, outorganclo-se as partes a mais plen;r, geral. irrevogável e
irrctratáve I qu itação;

1'1"'4' o sécia SËRGlt RoBËnTt VlilRÄ, já acima qualificacir:, ñeste ato, corr a expressa
¿nuência dos denrais sócios, cecie e transfere, a títLrlo oncrÕso, J,.7S0 (nril setec..ntos e
cinqunnta) quÕtas, cor¡ valor nonlin;rlde R$ 1,00 {urn real} câ¿a, no valor to;al cJe R$ l-.7s0
(mil sete cc'nlos e cincluenta reais), para ä sócia ËsB cÕMUNtcÁçÕ[s FUBLIc LîDA., iå acinra
qu::lificada, ouTorgando-se âs partes a mais plena, geral, irrevogiivei e irretralável quitaçao;

1'1'5' Fnr virtude da transferância da totalidacle de suas quolas, confornle;s delíberações
acíma, os sócios, tsBpAR LTÞA., F,r\ßro zAMßELr prüDADË, ÕTAV|o DCIs sANTts vTNTURA
ûA slLvA, SERGIÛ RÛürRTCI VlflRA. retirarn-se cJa Sociecl¡de, recebenclo d¿ Socìeclade e
clos denrais sócir:s, e a estes outr:rganclo a nrais ple na, rasa, geral, irrevogável e irretr¿tável
quìtação, prra nada recramar, e nr juí2. .u fora crere, a c¡ue títuro for.

1".2. CtdTRADÅ n[ sóct05 Nl\ sÕc¡rÞAa[

1'2'1' A sÓcìa FSB coMUNlcÄçÕËs PUsLlc LTDA., já acirra qualificada, neste ato, cüm a
exprÉssa anuåncìa dos demais sócir.:s, cecJe e transfere, a título únercìso, 1û50 (rrril ecÌnquenta) quotas, conr vaior nonrinal de R$ 1,00 (unr real) caci;r, rro val,_:r total cle R$j"f150,CI0 {rnil e cíncluenta reais), parâ a nova sócia GrsËLr TuRTELîÂuB, já acimaqualific;rda, qtle ora ingre-ssa na socieciade, ôutorgando,se as pârtes a mais ¡slenzt, y,eral,
irrevogdvel e irretratável quitaçäo;

1";'?' A sócia FSB eüMUl{lcÂçÕËs PUgllc LTD/\., já acírna qualilicacla, rìesîe ato, coñì acxpressa ¡nuðncia dos dernais sécias, cede e Transfere, a título oneroso;14üü {nril equatrocentas) quotas, com valc¡r nnmin¡l de R$ 1",û0 (um real) cacl;ì, flo valor total de R$1'400,00 {míl e quatroce nlos reris), parä o novo sócio Fl\ütü LUlz sAruTANA SCIARË5, já
acirla r¡ualífic¡do, que orä ingressa na socied¡c{e, r:ntorg;inclr:-se as partes a mais plena,
ge ral, irrevogavel u irretratúvel quitação;
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1'?'3. A sóci¡ F5ß coMUNlcAÇÕ[5 puBLle LTDA., já acirna qualilicacla, neste âto, com a
BXpressâ ar'ìuôncia cios de¡nais sócios, cede e transfere, ä títulCI oneroso, 1750 (rnil
selecentos e cinquenla)quotas, ccm valor nominalcie R$ 1",00 {um real) cada, nç valortotal
rJe R$ l'.75û,00 {nril setecentos e cinquentå reais), pârð o rrcrvn sécicl aüþRfü0 FttJMË
FlirtlãlRn PIRË5, já acíma rlualíficado, que c¡rð ingressa na sociec]acle, rutorganclo-se as
partes a nais plena, geral, irrevogiivel e irretratável quitaçãi:;

1'?'4' Os sócir:s ora acjrrlitidos, rJeclarar-n que näo estão inct.rr-ços enr qualcuer crime que
rs impeçarr cìe cxr..rce r ativìdacJes ermpresariais.

I¡ - ALTñRÅÇÃN NN ELÁUsULÂ QUINTA

2'1"' Ërn cnnsequência das cleliberações anteriores aÇima, a clár¡sula euintr do contrato
Soci¿1, refr:rmulada, passará a vigorar com a seguinte redação:

"cluusuÍa 5s. a capitrtl saciul e de R$ 200.tJü,00 (duzerrtas mi! reaís e rlez reais),
tatalmente -çt,rb.rcrifo e inteqrslizuda ent moedo corrente nacionctl, rJivitJicJo etn
3ta"0iù (duze ntçs mil e dez) quotüs, ¡ta valar de Rs J.aa fum real) cnda uma, assim
distribuítlçs (ntre 0s sacias:
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{?$ 2tfr,t1t,CItTÕTAL

RS i".7st,oo

2üü"ü.A

1",750ßadriga Fiurnt Pinheiro fiires

R.$ 350,t()J,f {./

Rs 1.75A,üü1,,750

RS i..doo,üû

Rs 1ß5t,üü

1.400

1.05û

Ludrnila Bezerra Luz Coutinha

Pçula Srsuza Pereira

Ren¡tctn rlo Prada Saares

6isele TLtrteltaub

RS t"Åao,ao

Ê,ç L.050,ü0

J".4A0

1.05ACuroline Carvalho Vulente SiJva

Falsits Luiz Sa¡t(onn Soures

Â5 I".4oqta1..4t{)dndrers Fartella cio Silva Sanguin

R$ tgg.gçç,ça1"89.86tFSB Con"tunicttções publíc LTÐA.

Ê$
Iüs de
quatas
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Paragrafo Frímeírç. A resBonsabilíclade rJe cüda .sócirs ó, na fûrftte dct !ei, limítada
oa val{Jr de suos quùtûs, mas tados responde rn solirlaria¡nente pe!a inîegralizaçüo
rla capitul social, nös termas do Art, J..tS2 do C,digo Civil.

Farúçrofa Segundo. As quotas cle cçpitul söo it"¡divisíveis er¡t relação ù Saciedade
e: não porlr:rãa ssr ctdidus, transferidos, ou r!çdas em garnntia efau pagamento,
na tadrs ûu ern pürte, a Lercciras estrunhos ò Saríecktde,

Farågrafa Terceír*. Nç:tt!¡ttn sócitt podera, sem a ¡tróvia e exprcs5a artuência rJa
tatçlidçde r)as den'tais sócios, canstituir r¡ualquer Ê!-tcnrgÕ, önus au grctvan)e,
inclepertdentef|1entt cle títuto öLr tlatureza, incluin¿o, tnas ¡tcio se limitanclo a,
penhar, rauçüo, direita de garantia, usufruta e alienaçãts ficlucióri*, sobre asquatas de suü títuluridode, os guais cleve rãa ser mantidas livres e
desemh*raçndas de quaisquer ônus, dívitlas, dtivir1ss e ritígias de quarquer
tltttLtrezü. Quolquer transaçãrs efetuada cant vìolaçöo aa acintct disposta ser(t
ineficoz perúntú o Sociedacle.

P*ragrafa Quarto. A cçtks qttotu corresponcler¡ri un'¡ vrsto ¡tas Assembleiçs de
sócios rlu Srsciedade e as direitos dos scscias serõrs sernpre exercidas na praporçürs
das quatas que passuíre rrt.

Paragrafa Quinto' No proparçöo das quot*s ¡sossuírlas, os sócios
preferénci* pcttü o suhstriçöo clas cturnentos cle cupital.,,

terõo

NA)

_ç-,

(

4: CüN5üt-tD,qçÄÕ Þç CÕn¡TRATO sCICtAL

4'1"' os sócios clecirJem, por fim, ratificar as clenrais clár-isulas dr: contratr: social não
exrlrOsisðlrlßnte alterarlas ¡:elo presentc ìrlstrLrnlerlto e consolicJá-lr:, passanclo a vigorar conr
a re dação ccnforn.le abaixo:

{ESFAÇû lNl-[NCItNALMIN]'E rM ßRÂNCo. 5[GUE CONsOLIDAçÃc NA pRóXtMA pÁct
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"COT{TRATÛ SCICIAL TA
FS8 DtVUtGAçÃü LTÞÅ."

cNFJ ns At.7 64.969/00CI1-û0

NIRI nt 3522936363-5

CAPíTULO I

Þrr{ÕM¡f{AçÃû, 5ãDE, FÕRÕ, OBJETÕ SOetÂL E DUnÂçÃ0

CLAUSULÂ 13. A Sociedade terá a denonninaçäo social de FSB nlVUL6AçÃ0 LïnÀ.
("59çie¡!sd.e") e reger-se-á pelo presente contrato social e pelas disposições legais
a plicáveis.

clÁusuLA ?s. A socieciade te rn seeje, foro e administr¡ção na cidade e Ëstaclo de são paulo,
å ¡\vcnida Presiclentc Jusce lino Kubitschek, 1-400, conjuntos 62 (parte), Víla Nova Conce ição,
cËÊ: 04543-000, poclendo, por resoluçãr: cle sócios, abrir, encerrar ou transferír filìais,
escritórioE r rtpresenTações e nr qualque r lncalidacle dn terrítório nacional, cu clo exterior.

Pariågrafo Únics. A Socierlacle possui as seguintes fíliais:

{i) cidade de ßrasília, Distrito Fecleral, na sHS euadra 06, conj. A, bloco E, sf n,sala 7L4,
As;: sul, cËp 7t300-3CIü {cNpt ns 01.764.969/oa0q-A4 e NtR[ np 5390021 2s47];e

t¡i) cidade de Santos e [stacjo de São Paulo, rra Rua iúlio Conceição, ne 1-gg, conjunto
41, Vila Matlrias, CËp 1'r,0l"S-540 (CNpJ ns 0l-,764.!69/0û04.44).

ctÁusijLA 3Ê. Â Socierlarle tenr por objeto social a prestaçáo cle serviços rle consultr:ria ern
conrunicação r assessoria de imprensa, inclusive pdra rt internet, e re laçðes públicas no
setr:r público nu ËsT¿ldo de São poulo.

cLAUsuLÂ 4e. A sûcieclade teró prazo de c.ruraçäo increterrrinacro.

CAPITULO II

cAptTl\L sÕctAl I QUtTÂs
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CLAUSULÂ 5::. {) eäpiral sCIcial é rJe Ilg ?00.01^ü,0CI (duzentos mil reais e rlez reais),
iotãlmcntf st-rbsciito e integrãlizado em nroecla correntc nacionaf, cJividido crn 200.010
{duzentas rnil e dez} quot,js, no valcr cle R$ 1-,00 (um real) cacla urna, assinr dislribuídas
ürlre üs sócios:

R$ 2oG.o1o,oo20a.ûLú

R5 1.75û,oo1..750

R$ 1.75ü,0t

R$ 35CI,00350Rennan do Fraclo Soares

:1..750Paula Souza Pereir¿

RS 1.4oo,oo1..400

tab¡io Lui¿ Sant;¡na Soares

üisele Turtclt¡uLr

Ludmila ße zerra Luz Coutinhcr

Rs 1.050,001".0:;0

R$ 1.4ûo,oo1",40CI

R$ 1.ü50,001.û50Carolir'¡e Carva llrn Valente Silva

R5 1.400,001.40üAncJrea Portella rla Silva Sanguin

R$ L89;860,001.89,860F5ß Comunicaçöes PuL:lic LTDA

Nq de
qu*las

Sócios

Rr:drigo Fiurne Finheiro pires

TOTAL

Pardgrafo Frimeir*' A rt:sponsai:íliciacie de c;:da sticio é, n¿r forrna cia lei, lir"nitada ao valor
c1e gu¿s quotð5, rnas tüdos respondem soliciari;rmente pela inte¡¡ralizaç.io da capitalsociai,
¡ros terrr'¡os dr: Ari. l-.0S1 do Cótii6o Civil.

Parágrafo Segundo' As quotas de capital são inclivisíveis enr relação à saciedade c nãopoderão ser cerlidas, transferìclas, eru rJaclas enr garantiil e/ou pagamento, no tor1o au emparle, a terceiros estranhos å Socieejade.

Parágrafa Tercciro. Ne nhunr sócìo ¡roderá, sem a prévia e expressa ar¡uûncia rJa tota lida de

emente de
e garantia,

everâo ser

e qualcluer

rá ineficaz

das Cem¿is sécios, con stituir qualquer encargo, ô¡rus ou grävarne¡ independent
títLllL: r:u natureza, incl uindo, rnas nâo se limitanrjo a, pcnhor, cauçño, cJireito d

rnantìcJa,s livr{js e mba çaclas de r¡uaisqucr ônus, tjíviclas , dúvidas e litígirs cl

peranT.r a 5r¡cie de

(

usufruto r: alierraçã i;jria, sobre as qunlas de su;: Titr-lla riclade, a.r quais cl

¡r¿turez¡. Qualrl o efetuacJa conr violaçöo ao acima clíspostc se
*r t
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Farágrafo QuarTo. A cada quota cnrresponderá urn votû nãs Âssemblcias de Sócios cla
5ocieclade e os clireitos dos sócios serão sempre exerciclos na proporção da: quotas clue
poss u íre ni.

Farågrafo Quînto. í\a proporção ¡las qLrûtas possuíclas, r:s sócios teräo preferência pãra ä
sLrbscriçãn dos aunrenlos de cilpital.

CAPITULO II¡

AüMlf{tsTftÄçÃO

tlÁusuLA 6s. o adn¡inistrador cJa sociecjacle serir designado em ato separaclo, pôr
clelíbe raçãa de sócias cìue r*presentem mais cia metade rJo capital social, obedecidas as
rli:pr:sições csntides nos Arts. 1".071, ll e 1"076, ll cio céc1igo civil.

Farágrafn Prímeirs. o arlrnini-straclor ¡roclerá recet¡er uma renìrJr.reração, a título de,,pr{)
labore" , a ser fixada em Assembleia de sócios, que se rá levada å conla cie dcspesas ge rais
da Socieclade, fic;lndn expressanlente c{is¡:lensario cla prestação cie eaução ou iiança pelc>
exercício cie suas funçÕes.

Pariågraf* $egunda - CI admínístrador será re.rpons;1vel prla rilpresentação ativa e passiva
da Snciedade, conì amplos poclcrcs de adnrinistração, observarlr: o clisposto nesta cláusula,
inclusive coni ¿ìs seguintes com¡:etèncias:

i) aclnrinislr;:r, orientar e clirigir os negócìos sociais;
i¡) conïratar e dispensar e mpregados cJa Socie clade;
iì¡) abrir, mr¡','irïe rttar e encerrar contas b;:ncárias, be rn como emitir, er¡dossar, aceitar e

clescontar clrec¡ues e títulos cl e creclito, em operações ligatJas às finaliclades sociais
{ív) negociar e celebr,:r contratos, bent cr:rno assi nar cluaisquer outros docuryrentos erl
nonre da Snciedade, turJo enr r:perações ligaclas às fi nnlicJades sociais; e
{v) representãr ¡ Sociedade, em Juizo ou fora dcl I, perãnte quaiscluer pessoas, naturais
ou juríiicas, d¡: direito público ou privado, inclusíve p*ra nte repartições pública_s federais,
estad uais e nrunicipais, suas ãutarquias e ernpresas púrblìcas
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Parágrafn Terceíro - A represerrtação da socieclacJe perante terceiros e ern juízo será
scmpre exercicla pelo adnrinistraclor ou por unr prr:curarior especialr"nente constituído para
esse finr, devendo os instrumentcls de m¡ndato outorgaclos pela 5ocieclade serem
ilssinados pelo adnrinistracJor e exprüss¡nlente especificar os poderes conferidos aos
resp*clivos procuraclores e, conl exceçâo claqueles corn pocleres da cláusul a ,,ad judicie,,,
ter;io prazo cie valid¡de deter¡r¡inatrr: nör: su¡:erior a i- {um) ano,

Parágrafn Quarto * De¡:etrclerá de autnrização por escrito dos sócios representa¡dc no
rnínimo U3 {cloís terços) rJo capital social a prática dos seguintes atÕs praticados pelo
ÂdrninistracJor;

(i) assinatura cle cheques, notas pronríssórias, letras clrl câmbio, orciens de pagamento,
títLllos de dívida em geral, conlratos, e ouTros cJocunlentos não especifíc¡dos, no valor
superior å R$ 3.û00.t00,00 {trôs milhôes de reais);
{ii) aqt.risição, vendâ, aruguer ou oneraçåo cre quaisquer ativos, maquinário,
invr¡stinrentr:s, direítos, märcas e patentes da Sociedaclc; o
(i¡i) ernpréstimus rie quaisquer valores efetuados pela sacieclade.

Parágrafo Quirrto - Õs adrnirrìstradores podcrão ser cJestitr¡íclos da adr:rinistraçäo cl¡
Sociedacle, nûs trirntos rlr: Art, l-,063, g 1e, clo Cóciigo Civii,

flarágrafo Sexta - 5ão expressämente vedados, sendo nulos e inr:perantes com relação a
SociecJade, os stos praticarios pelos sócir:s, procuradores ou erïpregacios cJa.lociedad e,fara
dos limites prr:r¡islos neste Cont¡'ato Social er/ou instrunrentos d¿r nr;rndato, ou ainda,
aqueles atos cìue e¡rvolvam a sociecl¿de em operaçöes or.r negócios cstranlros åÕ seu objeto
sccia l.

CLÁUSULrl7s. ,A Sr:cie düde não te rá Cc¡rrselhn Fiscal.

CAPITULO IV
ãËLtBERl\çörs scel¿ls E Â$srMßLËtA DË SóCIûS

clÁusuLA Ël' As clcliber;lções clos sócios seräo tonraci¡¡s e¡n Assemblei¡ de sécios,realizadas na ir:rm¡ prevista necto cláusula, salvcl se outrã l'orrna for exig c1a expressa eo[:ri¡1;rtoriamente ¡:cr le i. A realização cia Assernhlcia de sócìos torn;r-sc clispensável quando
totlo:; os sóci¡:s dccidirern por tlscrito sobre a rnatéria que seria objetö clëla,
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Parágrafo Frimeirs' As Asse mble ìas cle Sócios se rão reälizacias serrpre qLre necessdrias aos
interesses sùci¡'ì¡s e cleverão reillizãr-se orclinarÍarrre¡rte ao me nos Lrniä vez pcr ano¡ nostrês
nleses seguintus a0 térmín0 do exercício social, c0r.]1 0 0bjeTìvo de:

(i) tÛmär ts collt¿ls dr:s arJntinistradores, examinar, ¿Jiscutir c cJsliberar.çobre as
clerlonstraçöes I int nce iras;
cleliberar "çobre a desTìnnç,ïo clo lucro líc¡uiclo;
designar adrrinirtracJores, quando for o casr,¡ e fíx¡r-lhtl a remuneraçãr); e
tratar de c¡Lralquer outro assunto cor"lstaÍrte da ordem do cii¿.

t
¡È

(ìi)

(¡ii)

(¡v)

Parágrafo Segundo. A convocação das Assenlbleias de Sócios caberá ao adn'linistraclor e far-
se-á pnr nÚtìficaçäo escrita, carta registracia, fac-sínrile ou ccrrreio eletrônico enriereçaclo
¡os sécios com antecedåncia míninra de B {oito) dias, corrtendo a cjata, hora, local e orderir
do dia da Assembleia de Sócios, s¿ndo dispe nsada qualquer publiração em órgão oficial ou
11e imprensa.,4: fornralidades de convocação aqui previstas ficanr dispenuiri6 quando
lr:dos r:: sóci(}s cür]"ìpärecerem à Asse¡nblei¡ ou se decl¿rarenl, pÕr escrito, cientes d* local,
dala r-' hora e ordenr dr: dia.

Parágrafo Terceiro' Pa r¡ os r:feitos cio rJìsposto no ¡:a rágrafo anterir:r, os sócios se
cclmprÛmetenl ä nlanter pÉrnìanenter"nente atuali:ac.lns o endereço e as r:lados de seus
eventu¡ is pr"c:cu rocl o res ou ropros en t;t n tes lega is.

Parágraf o Quarta. Na hìpotese elos sócios incJicarem rrais cle um procuraclor ou
re presentante legat par;l ãls convocações previstas nesta cláusula, scrá consiclcratla válida a
comunÍcação efetivada na pessoa cJe qualquer um clos indicacios.

Parágrafc Quinto. A Assenrblcia cle 5ócios será instalada, crl ¡rrirneira corrvocaçâo, cÕrn
sócios {iue represerrtcm no mínirno 75% (sctcnta e cinco por centr:) rlo c;:pital, e suas
decisöes devenr str aprovaclas pûr r¡aio¡ía sinrples clo capital social presente à Âssernbleía,
nos termos do /rrl. 1'Û71 rlo código civil, salvo enr relaçào às matdrins que¿ por força cle
ciis¡rosições legai-r pertirrentes às sr:cied¡cles linrit¡das ou por força cieste C,:'trato Social,
rxigircrn exprsssanletltf Llrn maior quorum de rle liberaçân, e, erì.ì seguncla conr¡r:câçãç, corn
os sócios qtle conìpåreceretï r elLre deciclirão por maioria simplcs dos pre senles.

Parágrafo 5ex:r" corrpete å Â.ssembleia cle sócios, inclusive:

{i) auto¡"izar a ac¡uisiç;io cle quotas pela ¡rrópria.sc.rcicrJadr:;
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(i¡) aulûrizär a âquisição ou alienaçiio cle bens irrróveis öu que sobre ûs nrËsrnos se
cOnslituam ônus;

tii¡) är.rtor¡zär ¡ cûnEtituição cJe ónus sc,bre o$ valûres nrobiliários;
{iv) praticår atos qLle inr¡:liqr:ern em transigência, desistÈnriir, ou re núncia de dire itos;(v) firm¡r cr:nrprcmissos e acorrlos;
{vi) alterar û pr0scntú üorìtrrlo socìell;

{vii} realizar a incor¡:oraçâo, fr:.são e clissolução cJa socieclade ou ce$säçãa do estacla cle
lìr¡ u icla ç,ïo;
(viiii noniear os liquiciantes e jr-rlgarnento cJe suas cont¡s;
{v) clelibe rar sol¡re o plarrejamento e ôrçarxe ntc¡ anual da socieclade;(ix) eleger o sdcio que exerceril o direito cle gestão que caberia à jociedacle nas
sociedades investidas;

{x) designar c dcstituir administraclÕres; e

{xi) rcgu*rer de recuperaçíio de empresa.

Pariigrafo sétimo' Será nccessdria a aprr:vação de sdrcios qufJ representem no rrrinimo: (a)
75% {setenta e cinco por cerrto) cic capítal social para as mateirias lislaci¡s ncs incìsos ..vi,,e
"vii" do Parúgrafo Sexto; (b) a rnaioria absolut¿ rlo capitai social para a r.¿téría listada nCI
inciso "x" e "xi" dü Parágrafo 5exto; e (c) pela rnaiorii¡ sirrples dos presentes nas mâtéri¿ìs
listada: rrç.ç inci:r:s "i" ,',ü', , 

,,üi,, 
,,,iv,, ,,,v,',',viü,, g,'ix" da parágrafo Sr.:xtcl,

Fariigrafo oitavo' o-u¡aneio os sócios entendcrenr necessário, as deliberaçÕls tomadas na
Asse mbleia ser5o registradas por escri!:, erî ðta assin¿da por tantos súcios quantos bastempar;l a valiclade das deliberaçðes tomadas, sendo que urïra c6pia da ata será levada a
reËistro nüs cõs{;}5 exigicJr:s por leí.

CAPITULO V
IXERTíCIO SOCII\L E LUCRÛS

cLAUsuLÅ 9ã' o excrcício sncial encerra-se em 31" clc cje¿embro cle cada ano calendárío,quancln serão elaburadas as derrronstrações financeiras previstas em rei, as qr:ais serão
suhmetidas à apreciação dos sócios. o lucro apuraclo ¡:oc1erá scr dislribLríclo, rro toclo r:u emparle' pûr deliberação dos sócios' ûs preiuízus serão ¿cunrulaclos para coffrpensírção futura,
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Par;igrafo Frimeira" Fica autori¿ado o levantamentr: cle [:alanços {r clemonstrações cJe
resuitãdü relatirro ¡ pr:ríûdos inferiores ao exercício sociill (balanços irrtercalares),
objetivarrdo a ðpllräção ¿lo resullado clo exercícir: enl curso; podendo ocorreí â distribuição
riesse resultadn, nrecliante a a¡:rovação eios súcios quotistas que representern û nraioria
absoluta do capital social.

Parágrafa Segundo. A Administração porlerá cleclarar rlivicJerrdos interrnecliários à conta cJe
lucros acumularJos or¡ de reservôs de lr.¡crr:s existentes no último balanço anual ou
,cemrstral, n{li termos do Art. ?04, g 2n d.l Leí nç 6.AA4176.

ParágraTo Terceiro. A Aclmínislraçäo poelerá dete rnrinar múntar'ìte a ser pagr ou creditado
aos acionistãs, ã título de juros snbre o capital próprio, dl: acordo cürî o Ari, gs da Lei n.s
9.249/95, alterada pela Lei n,c 9.430196.

Parágrafo 8uãrtû, o lucro liquiclo apurado poderá ser distribuído entre os sócios
indepertdenterr'retrte da ¡rroporçðo clr: suas respectivas partici¡:ações societárias, conforme
de libe rado, ¡:criodícanreilte, erï Assembleia cje Sócios.

CÂPíTULO VIf
[xclusÃO Dr sóetûs

tlÅusuLÅ 10. Na lripótese cle sécios representanclo rnais cla metade do capital social
¿nlenderern que um r:u mais sócios estão ponclei em risco a continuiclade da Sociec{ade, ern
virtudc de alcs de inegável gravic{ade, pr:rJeråo excluí-lo(s} cJa Socicd;rde merjiante
alteraç.ão dr: co¡rtrato social nos te rnros dn Art. 1,085 clo cócligtL civil.

Farágrafo Frimeiro' A exclusão 5o¡lente poclerá se r defr:rrninacla e nr Assemble ia de Sócio,c,
especialnrenle convûcada par; esse fim, ciente o(s) acusado(s) ern tempo hábil para
permitir" seu üofilp¿lrecimento e o exe rcício do clireita rle cie fesa.

Parágrafo Segund*. As quotas dr: sócio excluícJo serãc liquidarlas pela Socied:ade.

Parágrafo Te rceiro" o vaior clas refericJas qLrcrlas será pa¡¡o e m nroe<ja cr:rrerte nacional ou
¡:cr mtiO cla tratrsferència de bens da Sociedatje ao stjcic exclLríc!o, no prãzû rJe g0 {n*venta)clias cr:ntacios da riata da;rlteraçäo contratu;rl quc formalizar a *xclusãei rJo:écio, nos
t*rnos clo Art, 1..i131, g 2a, r)rs t-ócligo Civí1.
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CAPíTULÛ VII¡
DIAËITO TE RËTIfIÄDÂ

fLÁU$Ul-A 1"1. ü súcio que n¿io cüncord¿rr con c¡r.rälquer alterãçäo rlcste c.:ntrato social,
pnderá oplar pela retirada da SocierJarJe, r*cebcndo, em pr¡zo cje g0 {nove nta)ciías, o valor
corres¡rcndellte a sua c¡r:ota patrimr:nial apuracla eirrr balanço patrirrronial, levantaclcl, no
rnáxirno, há 3 {três) meses do evento.

Parágrafo Único' o valor apuraclo será restituícjo preferencialmente com os ben.s com clue
o sócio retírante tenlra íntegralizaclo o ser¡ capital na Socieclade, a critério da administração.

CAPÍTULN VII
DtssoluçÃo Ë LtQUtDAÇÃü

tlÁusuLf{ J-2. A SocierJadc somcnte se rá cJissolvida por clclibcraçãr.r dos sócios ûu nos casÕs
previstos em leí. h-esse cð5ö, proceder-se-å à lícluidação cle seu ativc ou passìvo, clevendo o
rel"nanesce r¡tt dü pãtrirnôniü socíal, se lrouver, ser ätribuído ¿os sócios n¿1 proporção de
suas ¡:arlicipações no capitalsoci¿1. lls sócios e:;tabeleceriio o modo de liquiclaçäo, cabencio
aos sócíos, por deliberaçãa rnajoritdri¿, nonrear e/ou tJestituir" o liqr.ritJante cJenrre pessoas
físicas ou jurrídicas Ctl iliL:ada re¡:ulação residentes e dornìciliaclas na República Fecleratir¡a
dr: P,rasil.

Parágrafn Primeiro' A incapaciclade, falecirrrento, separêçãcl jirclicial ou divórlio, interclição,
insolvôncia ou falôneia, exclusão ou retirada de qualqucr sécio não inrplicaré n;r dissolução
da Sociedadrj, clLle continuará a existir coûl os cle nrais sécios, reduzido o ca¡:ital social pelo
valor da quütã reembolsada tla sócio.

Parágrafo Segundr, Nos casos 11e interclíção, insr:lvência, r:xclr:são ou relirada cJe qualquer
cios sócins, *s sócir.ls remanescent*s pocleni pr*:ferir à reclução do capital ; aquisição clas
respectivas qLlotäs, na proporção das quotas que |tossuírem no mesmo siste:na prcvistr: na
Clausula 1"1 acíma.

Parágrafo Te¡ceira' serãn ¡:agos os haveres clo sócio interclitado, ínsolvo¡te ou ret¡rante,
observ¡das aç rÊ8,r;s estabelecìdas nesto contrato, podencir: tanrbem os sócÍos
rÈlÏiìnelcerrtes pr*ferir à reduçäo elo capitala aquisiçâo cias quotas, corno a,:i¡na previsto.

\

k-,{
I
IÌ¿
,1

T

i

\I

(

(

I 4Ì





çtå
f 1,È,
éa

a
I,

I

ls t
l]

i

at
tt

t

t

a

¡

tâ tttç

ó9¡
I

tt lE;á Í

a*
s¿

r'

( t
{9

6t¡c

(

Parágrafo Quarto. Havendo dis.solução cla socieclade conjugal clo sócío, eerãr pirgos os
haveres na form¿ prrvistä na clausula l-l acinra, se, na partilha dos bens, as quotas do sócio
fore nr clistribuídas aos selrs ex-cônjuges, q ue se retirará da sociedade.

CAPíTULT VI¡I
TRANSFTRMAÇÃ0

elÁusuLA 1"3. A Sociedarle poderá ser transformacla em companhia ¡u outro tipo
socielário, nreclìarrie cieliberação dc sócir:s representantes da rnaíoria eio capital social,
salvo se rnair:r quarum vie r ¡ ser exígiclo por lei,

CAPíTULT IX

DrspCIstÇÕçs GËRAts

cLAUsuLÅ 14' o presente corltrato social reger-se-á ¡:elas rJisposições cont:clas no cédigo
civil e, sub'sidiariarnente, rc) que for apricáve r, ¡:era Lei n.a 6.qt4/76.

elÁusuLA 1"5' Tocias as corrtrovérsias oriundas ou relaci0na<Jas ao presente contrato social
scrão resnlvidas cie forma clcfinitiva pr:r arbitragerr, l'ros termos clo Regulamento do cßMA- c*ntro ßrasíleiro dr:: Mtldiaçãr: r: Arbitra6r;:rn, g)or um ou nrais árbitros nonread<¡s nostenros clo rrferido Rergulamento.

I assinr, púr estarerï.iustÜs e coirtratados, finlanr as partes o presente instrunrenlû em 1
{unra} via, ila Plesençã clas duas Testemunhas at:aixo assinadas, obrigando-s,3 âs pärles por
si e por se us sucessotes a qualquer título.

E assim, por estarenr justos e corrtratacJos, lirm¿m as partes 0 pres ente instrunrr:nto ern 4
igual tr:or e forma, pilra um só efelto, na presen ça cias dua; testr:rrunhas

rigandr:-:ie as parte s por :ii e pûr sç:us sucesso a q ualquer título

ì¡
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5ão Pauler {Sp), 07 rje outubro 20
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ATA DE REUNüO DOSSód.

FSB DIWrG/ICÃO tTDÀ
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JUCESP PROTOCOLO

0.916.833120-3

(

¡

Ci{PJ n¡ 01.754.969/OOOTOO

HIRE nr 35¿X13636¡¡-s

Aos 02 de agosto de 202Q ás 15 horas, na sede social da Sociedade FSB DMTIGAçÃO tme",
sociedade limitada com sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino

KubÍtshelç ne lll{X), conJuntos 62 Parte, balrro Mla Nova Concelção, CEP: 04543-000, ¡nscr¡tð no

CNP.I sob o nr 01.764.969/0001-00, oom seus atos constitutivos arquivados na Junte Comercial do

Estãdo do Rio de Janeiro sob o n' 3522936363-5 ("sociedade'), com fundamento no artigo 1.072

do Códlgo Civil Brasilelro, reuniram-se os sócios da Sociedade, representando mais de 75%

(setenta e cinco por cento) do capltal social, para tr¿tar da segulnte ordem do dia.

Conïoçqåg: Dispensada a convocaçåo confrorme determina a cláusula 6e do contrato social, onde
prevê que a deliberação sobre eleiçåo de adminlstrador será designada em ato separadq pelos

sócios que representem mais da metade do capital soclal, obedecidas as disposições contidas nos

artigos. 1.071,ll e 1.076, ll do Código Civil.

Pr€tencâ: FSB COMUNICACOES ruBUC LTDA., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob nc

23.806.626/0001-95, com sede e foro na Cidade e Estado de São Paulq na Av Presidente Juscellno

Kubitschek, ne 1400, CJ 51 , parte, Vila Nova Conceição, CEP: (X543-0O0, com seus atos

constitutivos arquívados nâ Juntã Comercial do Estado de São Paulo sob o n' 3522962A26-3,

representada neste ato por seu procurador REN TO CRHE Oi¡VEIRA NâSCIMENTO, brasileirq
r advog:adq casado sob reglme de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade

OAS/RJ 128.573 e inscrito no CPFIMF 087.768.697-!7, com endereço comercial à Rua Visconde

Pirajá, n.e 547 ,3t andar, lpanema, Rio de Janelro/Rl, CEP 2241G900.

Mcsa: Presidente - 5r. Renato Cirne Oliveira Nascimento, acima qualificado; Secretária - Sra.

Renata Pinto Brano Reis, brasileira, cãsada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nQ 777.2gJ e
inscrlta no CPF sob o nc t22,652,47747, com endereço comerclal à Rua Vlsconde Pírajá, n.c 547,

3r andar, lpãnema, Rio deJanelro/Rj, CEP 22410-900.

9de"m dp Dlå: Eleþão do administradorda sociedade.

Dellbcracôçg: A sócia representando mais de 7596 (setenta e cinco por cento) do capital social da

sociedade, APROVOU a Ell$ÃO parä o cargo de administrador da Sociedade, o Sr. AIIGUSTO

MARnils frOS S^XTOS, brasileiro, nascldo em 30/08/1980, solteíro, publicitário, portador do RG

nc 34.777.269 SSP/SP, inscrito no CPF nc 295.498.97&50, residente e domlciliado em Såo

Paulo/SP, na Alameda Sapucaia, ne 1132, apartamento 122, Mooca, CEP 03170-050, até 01 de

Digitatizadä com CamScanner
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setembro de 2022.

Emprr¿mentoi Nada mais havendo e tratär, o Presidente de Mesa suspendeu os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata fol lid4 aprorada e assinada pelo
sócio presente, FSB COMUNICACOES PUBUC LTDA., reprÊsentândo 75% (setenta e cinco) do
capltal social da Sociedade, pelo Presidente da Mesa, Sr. Renato Cirne Oliveira Nascimento
e pela Secretária da Mesa, Sra. Renata P¡nto Bravo Re¡s.

São Paulo (SP),02 de âgosto de ?020.

da Mesa

RENATA PINTO BRAVO RE¡S

Presidentc da Mese e

NAIO CIRNE DE OUVEIRA

COMUNICACO€s PRIV LTDÀ
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Aos 01 de setembro de 202o às 16:0o horas, na sede soc¡al da sociedade FSBþtwtGAçÃo [TDA., sociedäde llmitada com sede e foro na cidaùe e Ëstado de
são Paulo, na Av. presidente Juscelrno Kubitshek, ne 1400, conjuntos 62 parre,
baino Vila Nova Conceição, CEp: 04S43_OOO, lnscrita no óHpl sob o ne01.764.969/0001-(x), o sr. AUGUSTO MARnNs Dos sAt{Tos, brasileiro,
nascido em 30/0s/rg8o sorteiro, pubrfcitário, portador do RG nc J4.777.269
ssPlsp, inscrito no cpF nc 295.498.g7g-s0, residente e domiciriado em sãoPaulolSP, na Alameda Sapucaia, ns 1132, apartamento 122, Mooca, cEp 0317G.
050, tornou posse como adminrstrador desta sociedade, c.un prazo de gestão ase encerrãr em 01 de setembro de 2022, por delrberação da sócia majoritária
conforme Ata de Reunião dos sócios reartåda em 01de setembro de 2o2o nostermos dos artigos 1.O61 e L.O7l,ll, do Código Clvil/2@2.O administrador oraempossado, que se compromete a ter e a praticar, no exercfcio de suasfunções, o cuidado e a dirigência que todo homem at¡vo e probo costuma
empregar na administração de seus próprios negócios, sendo jermitido o usoda denominação sociar nas atividadei relacrãna¿as ao o¡¡iro sociar dasociedade, nos termos do art¡go 1.064 do código civir/20o2. Decrara ainda,para os devrdos f¡ns, sob as penas da rei, que não está impedrdq por reiespecial, de exercer a administração da companhia e nem condenado ou sobefeito de condenaçäo, a penda que vede, ainda que temporariamente, oacesso a cârgos púbricos, ou pof crime farimentar, de prevaircação, peita ousubornq concussão, pecutato, ou contra economia popurar, contra o s¡stemafinanceiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra asrelações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

TERMO DË POSSE DE ADMINISTRADOR

DOS SANTOS
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

DATA DE ABERTURA

06/03/1 997
coMpRovANTE DE |NSCRIçÃO E DE STTUAçÃO

CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIÇAO

01 .764.969/0001 -00
MATRIZ

EMPRESARIAL

FSB DIVULGACAO LTÞA

MENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

DEMAIS

E DA CA
7O'20-4'00 - Ativ¡dades de consultoria em gestão emprcsarial, exceto consultoria técnica específica

DAS ATIVIDADES CAS

74'90-1-99 - Outras atividadas profissionais, científicas e técnicas não espocificadas anteriormente

E

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

RO

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
NUMERO

1400
COMPLEMENTO

CONJ 62 PARTE

CEP

04.543-000
BAIRROiDISTRITO

VILA NOVA CONCEICAO SAO PAULO

RENATO.CTRNE@FSB.COM.BR
IELEFONE
(1r) 3165-e596

ENTE FEDERATIVO

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14t12t2000

I\¡OTIVO DE

ESPECIAL DA ESPECIAL

UF

SP

(

(

(.

1510612021

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 dedezembro de 201g.

Emitido no dia 15/06/2021 às 11:53:10 (data e hora de Brasília).
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Prefeitura do Municipio de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 01.764.969/0001 -00

C.C.M: 5.296.628-3

Contribuinte

Pessoa Jurídica

ïipo de unidade

Endereço

Bairro

CEP

Telefone

lnício de Funcionamento

Data de lnscrição

CCM Centralizador

Tipo de Endereço

Nro. do Contribuinte de IPTU

ultima Atualização Cadastral

FSB DTVULGAçÃO LTDA.

Comum

Produtiva

Avenida PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1400 CJ 62 (parte)

JD PAULISTA

04543-000

Não Consta

04/08/201s

18/08/20Ls

Não consta

Comercial

299.022.0355-6

26/02/2020

19t03t2019SecundárioOutras atividades profissionais, científicas e técnicas não
especificadas anter¡ormente

7490-1t99

19t03t2019PrincipalAtividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7020-4t00

Data lnícioTipoDescriçãoCódigo

CNAE

TFE04t08t201532301

5ISS19t03t20192119

Qtd.Anúnc¡osAliquota do lmpostoTributoData de lnícioCódigo

Código(s) de tributo(s)

L

.<

eq

1de2



15106t2021 Consulta Regularidade do Empregador
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: or.764.969/ooo1-oo
RAZão SociaI:TSE DIVULGACAO LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1400 Ct 51 52 61 E 62 / VILA
NOVA CONCETCAO / SAO PAULO / Sp / 04543_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, ceftifica 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: LL/04/202L a OB/08/2027

Certificação N ú mero : 2O2LO4I1 05405 263 257 83 I

Informação obtida em 75/06/202I L2:00:53

A utilização deste certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da caixa:
www.caixa.gov.br

{

"{
https ://consulta-crf.caixa. gov. br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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PODER JUD]CIÁRIO
JUST]çA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRABALHTSTAS

Nome: FSB DIVULGACAO LTDA
CNP,J: 01. 7 64 .969 / 0001- 00
Certidão n' : IB'770986 /2021:
Expedição: L5/06/202r, às
validade 17/12/202L - 180
de sua expedição.

(MATR]Z E F]LTAIS)

12 :0I:46
(cento e oiLenta) dias, conLados da data

certifica-se que FsB Drvur,cacAo LTDA (MATRIz E FrLrars) , inscriLo (a)
no CNP'J sob o n" 01.764.969/oo01-o0, NÃo coNsTA do Banco Nacional_ de
Devedores Trabalhistas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho, acrescenLado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2olr, e
na Resolução Administrat iva rì.o l47 O / 2oll do Tribunal- Superior do
Trabal-ho, de 24 de agosto de 20LL.
os dados constantes dest.a Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atual-izados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Cert.idão atest,a a empresa em rel_ação
a t.odos os seus est.abel-eciment,os, agênci-as ou f iliais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
aut.enticidade no portal do Tribunal superior do Trabal-ho na
InterneL (trti'p / /www.tst.. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMJAçAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabal-hist.as consLam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JusLiça do Trabal-ho quant.o às obrigações
estabelecidas em sentença condenaLória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recof himent.os previdenci-ários, a honorários, a cust.as, a
emolumentos ou a recol-himentos determinados em lei; ou decorrent.es
de execução de acordos firmados perante o MinisLério público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

Dúvidas e sugest.ões: cndt{otst. jus.br

Jç'



04106t2021

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DíV¡DA ATIVA
DA UN¡ÃO

Nome: FSB D¡VULGACAO LTDA
CNPJ: 01.764.969/0001-00

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 cerlificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Uniao (OnU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais prévistas
nas alíneas'a'a'd'do parágrafo único do art. 11 da Leino 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2l1ol2Ij4.
Emitida às 16:'16:48 do dia 04/0612021 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida alé 0111212021.
Código de controle da certidão: C62D.lB40.DSSB.BCl1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1t1
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A autentic¡dade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM no 4,de 12 de abril de 2017, lnstrução Normativa SF/SUREM no 3, de 6 de abril de 201S,
50.691, de 29 dejunho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF no268, de 1l de outubro de2019

Código de Autenticidada: 631701C6

Certidão emitida às 16:28:24 horas do dia 0410612021 (hora e data de Brasília).

Certidão
Decreto

Certidão Número: 0371092 - 2021

GPF/CNPJ Raiz

Contribuinte:
01.764.969t

FSB DIVULGACAO LTDA.

Liberação

Validade:

0810412021

07107t2021

Tributos Abrangidos: lmposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalizaçäo de Localização lnstalaçåo e

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Flscalização de TFE

Taxa de Resfduos Sólidos de Saúde-- de Janlzl11)
lmposto Sobre Transmissão

Unidades Tributárias

CCM 5.296.628-3- lnicio atv:04/08/2015 (AV NO KUBITSCHEK, 04543-000 )

CCM 3.194.524-4- lnicio atv :31h012002 (R GA, 00900 - -003 )

Ressalvado o direito de a
que vierem a ser apuradas ou
documento, relativas a
Municipal, junto à
aos créditos tributários
REGULAR.

nao

A aceitação desta condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, no endereço
http ://www. prefeitu ra. sp d a d e/s ecreta rias I f azend al
Qualquer rasura inval este documento.

FAZ-NÞA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Gonjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

PREFEITURA DE
sÃoPAULo

\
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Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 01.764.969/0001-00

C.C.M: 5.296.628-3

Expedida em 1510612021 via lnternet com base na Portaria SF no 01 8/200 4, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cãncelado), 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: j4pBFceb
Data de validade: 1510912021
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PODER JUDICIÁRIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cERTtDAO ESTADUAL DE DtSTR|BUtÇöES CÍVEtS

CERTIDAO No:9920688

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

FOLHA: 1/1

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 distribuiçöes de pED¡DOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAçOES JUDtCt,AtS E EXTRAJUDIC|A|S, anteriores a
2410612021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: *****************

FSB DIVULGAçÃo LTDA., CNPJ: 01.764.969/0001-00, conforme indicação constante do pedido de
certidão. ************

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

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

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

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCTAL 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, 28 de junho de2021
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MI RIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECE¡TA FEDERAL DO BRASIL
srsTEMA pÚBLtCO ÐE ESCRTTURAçÃO UctTAL - Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAçÃO CONTÁBIL DIGITAL

TDENTTFTCAçÃO OO TTTULAR DA ESCRITURAçÃO

Versão:8.0.4

oe escnrunaçÃo

NIRE

35229363635

ouru-lrtcaçÃoDostcNATARto cpF/cNpJ

Contador 51014262291

NÚMERo Do RECIBo:

F9.CB.4B,DA.D2.F1 .6F.3A.CA. D1 . D0.
85.F8,30.81 .0F.06.8A.E 1 .7 C-4

CNPJ

01.764.969/0001 -00

TDENT|F|CAçÃO DA ESCRTTURAçÃO

toenlRcaçÃo Do Anoutvo (HASH)

D2.F1.6F 0F.06.8A.E1

ESTE LIVRO FOIASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS

NOME

ANDREA REGINA CRUZ
DE ASSIS:51014262291

AUGUSTO MARTINS
DOS SANTOS:
29549897850

wsÉHe Do
CERTIFICADO

125522124312288697
063280692970947299

955
44765398601 0756233
583669034263909730

9

RespoxsÁvet
LEGAL

VAL¡DADE

0110312021a
0110312022

2910712020 a
2910712023

Náo

SimAdministrador 29549897850

Escrituraçäo recebida via lnternet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 2210412021 às 17:43:05

5C.41 . F4.2A.7C.57.98.85
04.88.5E. 1 D.8D.9E.00.52

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticaçäo de que trata o art. 39 da Lei no g.9g4/1 994.
Este recibo comprova a autenticaçáo.

BASE LEGAL: Decreto n'Q 1.800/1996, com a alteração do Decreto n'!8.683/2016, e arts.39, 39-A, 39-B da Lei ne 8.9g4/j994 com a alteração da
Lei Complemenlar ne 124712014.

NOME EMPRESARIAL
FSB DIVULGACAO LTDA

MERO DO LIVROREZA DO LIVRO

24

DA ESCRTTURAçÃO CONTÁB|L

.\
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BALANçO PATRTMONTAL â,*m
ENtidade: FSB DIVULGACAO LTDA

Período da Escrituração: 01lo1l2o2o a3111212020 cNpJ: 01.764.969/0001-00

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de ZO20

Descrição

AÏIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E
APLIC.

CLIENTES

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A
RECUPERAR

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

OUTROS CREDITOS

NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

(-) PARTES RELACTONADAS

OUTRAS CONTAS A RECEBER

IMOBILIZADO

INTANGIVEL

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE

FORNECEDORES

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

OUTRAS OBRIGACOES SOCIAIS E
FISCAIS

IRPJ A PAGAR

CSLL A PAGAR

PROVISOES TRABALHISTAS

NAO CIRCULANTE

PARÏES RELACIONADAS

PROVISOES PARA CONTINGENCIAS

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPIIAL SOCIAL

LUCROS ACUMULADOS

Saldo lnicial

R$ 5.876.834,75

R$ 3.689.562,71

R$ 1.045.179,02

R$ 2.436.317,61

R$ 94.262,57

R$ 12.302,76

R$ 101.500,75

AÛ2.187.272,04

R92.187.272,04

R$ (0,00)

R$ 12.259,86

R$ 2.174,619,29

R$ 392,89

R$ 5.876.834,75

R$ 972.493,83

R$ 149.873,13

R$ 2.720,02

R$ 209.202,82

R$ 408.936,68

R$ 171.481,49

R$ 30.279,69

R$ 84.096,97

Rg 0,00

R$ 84.096,97

R$ 4.820.243,95

R$ 4.820.243,95

R$ 200.000,00

R$ 4.620.243,95

Saldo Final

R$ 4.769.291,07

R$ 2.771.187,84

R$ 809.574,97

R$ 1.890.743,54

R$ 66.304,80

R$ 4.564,53

R$ 0,00

R$ 1.998.103,23

R$ 1 ,998.103,23

Rg (0,00)

R$ 12.259,86

R$ 1.985.523,68

R$ 31s,69

R$ 4.769.291,07

R$ 680.686,34

R$ 147.284,04

R$ 0,00

R$ 113.258,30

R$ 315.965,00

R$ 104.179,00

R$ o'oo

R$ 102.672,64

R$ 1.692,47

R$ 100,980,17

R$ 3.985.932,09

R$ 3.985.932,09

R$ 200.000,00

R$ 3.785.932,09

Nota

!ste_locuryento é parte integrante de escrituração cuja autenticaçäo se comprova pelo recibo de número
F9.CB.4B.D A.DZ.F1.6F.3A,CA.D1 .D0.85.F8.30.81 .0F.06.8A.E1 .7C-4, nos termos do Decreto ne 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo sistema Público de Escrituração Digitar- sped

Versäo 8.0.4 do Visualizador
\

Página 1 de 1
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DEMONSTRAçÃO DE RESULTADO DO EXERCíC|O t-ìffi
Entidade: FSB DIVULGACAO LTDA

Período da Escrituração: 0110112020 a31/1212020 CNPJ: 01.764.969/0001-00

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 20ZO

Descrição Nota

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
SANTOS

RECEIÏA OPERACIONAL BRUTA SAO
PAULO

TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA

(-) rss sAo PAULo

(-) rss sANTos

(_)Pts

c)coFtNS
(-) TMPOSTOS TNCTDENTES SOBRE

RECEITA

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

(-) ALUGUETS PAGOS A PJ

(-)SERVTCOS PRESTADOS POR PJ

(-)SERVTCOS PRESTADOS POR PJ

c) sERvrcos PRESTADOS POR PF

(-)cusTos Dos sERvtcos
PRESTADOS

LUCRO BRUTO

(-) DTRECAO E cERENCtA

(-) DESPESAS COM PESSOAL

(-)ALUGUEL, CONDOMTNTO E SERVTCOS
PUBLICOS

(-) DESPESAS GERATS E
ADMNISTRATIVAS

(-) DESPESAS cERA|S E
ADMNISTRATIVAS

(-) DESPESAS cERA|S E
ADMNISTRATIVAS

(-) DESPESAS cERA|S E
ADMNISTRATIVAS

(-)SERV|COS PRESTADOS POR PJ

(-)SERV|COS PRESTADOS POR PJ

(-) vtAGENS E RÊPRESENTACOES

G) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

LUCRO OPERACIONAL

RECEITAS FINANCEIRAS

(-) DESPESAS FTNANCETRAS

(-) RESULTADO FTNANCETRO

RESULTADO ANTES DA CONTRIBUICAO
SOCIAL

(-) coNTRTBUTCAO SOCTAL

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

(-)TMPOSTO DE RENDA

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

Saldo anterior

R$ 4.087.183,14

R$ 8.4s6.116,77

R$ 12.543.299,91

R$ (422.805,67)

R$ (122.615,46)

R$ (81.531,45)

R$ (376.299,00)

R$ (1.003.251,58)

R$ 11.540.048,33

R$ (44.051,76)

R$ (875.996,54)

R$ (101.101,26)

R$ (60.878,00)

R$ (1.082.027,56)

R$ 10.458.020,77

R$ (121.6s1,20)

R$ (2.563.687,66)

R$ (1.740.s44,80)

R$ (18s.s27,16)

R$ (7.050,00)

R$ (20.723,38)

R$ (9.287,94)

R$ (1s5.e37,15)

R$ (32.841,33)

R$ (55.eoe,75)

R$ (14.6s7,80)

R$ (4.951.818,17)

R$ s.506.202,60

R$ 68.856,46

R$ (29s.1 12,90)

R$ (226.256,44)

R$ s.279.946,16

R$ (367.23e,ss)

R$ 4.912.706,17

R$ (995.466,06)

R$ 3.917.240,11

Saldo atual

R$ 0,00

R$ 5.566.741,0s

R$ 5.566.741,05

R$ (278.336,91)

R$ (0,00)

R$ (36.183,64)

R$ (167.002,0s)

R$ (481.s22,60)

R$ 5.085.218,45

R$ (32.488,20)

R$ (1 .388.041 ,s1)

R$ (e.s1s,46)

R$ (o,oo)

R$ (1.430.445,s7)

R$ 3.6s4.772,88

R$ (1 1s.224,00)

R$ (207.768,70)

R$ (1.294.338,82)

R$ (18e.168,81)

R$ (6.600,00)

R$ (3.s87,21)

R$ (72.51s,62)

R$ (144.637,00)

R$ (34.010,24)

R$ (23.450,55)

R$ (0,00)

R$ (2.0s1.700,es)

R$ 1.563.071,93

R$ 7.231,54

R$ (21.525,37)

R$ (14.293,8s)

R$ 1.548.778,10

R$ (160.e93,s2)

R$ 1.387.784,s8

R$ (448.38s,74)

R$ 939.394,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F9.CB.4B.DA.D2.F1 .6F.3A.CA.D1 .D0.85.F8.30.81.0F.06.8 A.E1.7C-4, nos termos do Decreto ne 8.G80/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 33



ENtidAde: FSB DIVULGACAO LTDA

Período da Escrituração: 0110112020 a31112t2020 CNP 01.764.969/0001-oo

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

Número de Ordem do Livro: 24

DEMONSTRAÇHO DAS MUTAÇOES DO PATRTMONTO LteUtDOf-;m.

Histórico
Gódigo de Aglutinaçáo das Contas de Patr¡môn¡o Líqu¡do

CAPITAL SOCIAL (R$) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)

200.000,004.620.243,95

939.394,84
(-)1.773.706,70

3.785.932,09

Tolal (R$)

4.820.243,95

939.394,84
(-)1.773.706,7O

3.985.932,09

Saldo lnicial em 01.01.2020

LUCROS DO EXERCICIO

LUCROS DISTRIBUIDOS

Saldo Final em 31 . 12.2020

Notas

TN

200.000,00

ì
.n

nte de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
D1.D0.85.F8.30.81.0F.06.84.E1 ]c-4, nos termos do Decreto na g.683/2016

Este documento é parte integra
F9.CB.4B.DA.D2. F1 .6F.3A.CA.
E¡la talalA¡ia rai aaraÀa nala eia*ama Þí¡hliaa ,.1^ Eê^,ir¡ rrâ¡ãa ñiaitalQnaÀ\/ar¡ãn A 
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO f". Sped
Ll!(¡Ð |

ENtidAde: FSB DIVULGACAO LTDA

Período da Escrituraçäo: 0110112020 a3111212020 CNpJ: 01.764.g6gt0001-00

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de zoz0

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial FSB DIVULGACAO LTDA

NIRE 35229363635

CNPJ 01 .764.969/0001 -00

Número de Ordem

^ratureza do Livro LIVRO DIARIO

24

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social s1t12tzo2o

sÄo pnulo

04/08t2015

I 1888

TERMO DE ENCERRAMENTO

FSB DIVULGACAO LTDA

LIVRO DIARIO

1 
.1888

01101/2020

31/12t2020

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

( ¡tureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

24

!9t9loc_ulgnlo é parle integrante de escrituraçäo cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F9.CB.4B.DA'D2.F1 .6F.3A.CA.D1 'D0.85'F8.30.81 .0F.06.8 A.El7C-4, nos termos do Decreto ne 8.683/20'16. 

-.(:-

Este relatório foi gerado pelo sistema Público de Escrituração Digital- sped

Versão 8.0.4 do Visualizador página 1 de 1
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DADOS DAS ASSINATURAS ê ,m#

ENtídade: FSB DIVULGACAO LTDA

Período da Escrituração: 01 101 12020 a 31 l12l2O2O

Número de Ordem do Livro: 24

CNPJ: 01.764.969/0001-00

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificaçäo do Assinante contador

ïipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 510.142.622-91

N"desériedocertificado lr,ss22124ai228869706s2s06929709472999ss

Nome do Signatário ANDREA REGINA CRUZ DE ASSIS:51014262291

Autoridade Certificadora Emissora Ac stNcoR RFB cs

Validade 01 I 031 2021 a 01 I 031 2022

QualificaçãodoAssinante Administrador

ïipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 295.498.978-50

N"desériedocertificado 4476ss9860107s6233s8s66s034263e0s730e

Nome do Signatário AUGUSTo MARTTNS Dos sANToS:29549897850

Autoridade Certificadora Emissora Ac stNcoR RFB cs

Validade 29 I 07 I 2020 a 29 I O7 I 2o23

(

Este relatório foi gerado pelo sistema Público de Escrituração Digital- sped

rsäo 8.0.4 do Visualizador
1

q
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fsb*mry:ur:i***ä*
rss DrvulcnçÄo lrnn.

cNPJ": C1.764.969/0t01-0t
í¡vn¡css F:¡ïÀNcgtRÕs

Ândrea Regina Cruz de Åssis

CRC-RJ nç L$t747lO-ü
tPF.: 51.0.14?.S?2-91"

Rio de janeíro, 1-B de junho de 2021"

Au6usto Martins dos Santss
CPF: ?95.498.978-5CI
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Este documento foi assinado digitalmente por Augusto Martins Dos Santos e Andrea Regina Cruz De Assis.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas,com.br:443 e utilize o córjìgo 71DF-160D-C7AS-5FgB.

Liquidez Geral {Lü}

{Ativo Circularrte + Realizável a Longo prazo) 2.783.447,70
3,5532

(Passivo Circularrte + Passivo Não Circulante) 783.3s8,98

(
Salvência Geral {56)

Ativo Total 4.769.791,07
6,0883

Passivo Circulante + Passìvo Não Circulante 783.358,98

Lìquid*z €arrente {L€)

Ativo Circulante 2.771.187,84 4,071?

Passivo Circulante 68t.686,34

4+
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PROTOCOLO DE ASS| NATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificarlTlDF-160D-
C7A5-5FBB ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código para verificação. 71 DF-1 60D-C745-SFBB

1 ilililililililililililililil 1ilililil iltil 1ililililililililililililil ililil ilili ii iiii ii

Hash do Documento
602D884640E6 1 1 92BB1B 1 75E9 D0D DD06 1 91 3E336C5653A5 1 C992DBD622BDC5DE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 1810612021 é(são)

s augusto martins dos santos (Administrador) - 2gS.4gB.g7B-50 em
1810612021 1 9: 1 3 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

s Andrea Regina Cruz De Assis (Contadora) - 510.142.622-91 em
1810612021 191 1 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital
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fsbcomunicacão,

ANEXO V

ITEM 6.I.4.I DO EDITAL

Nome completo: Augusto Martins dos Santos

RG no: 34.777.269 CPF no: 295.498.978-50

DECLARO, sob as penas da Lei, que a licitante FSB Divulgação Ltda., interessada em

participar da Concorrência no 02 I 2021, Proce sso SEGOV-PR C-2021 I 00 5 B I :

a) está em situação regular perante a Secretária Especial de Previdência e Trabalho do

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

7.o da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual no. 42.9lIll99t;
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, 15 dejunho de202l.

C

Augusto dos Santos

3q
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15t06t2021 https://www.bec.sp.gov.br/CAUFESP/(S(wrjlqob pkzpyb}p2jszg2S'1 3))/Fornecedor/FornecedorCadastroCompletolmpressao.aspx

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

CAUFESP

Dados Cadastrais

cNPJ: 0L.764.969/0001-oo
Razão Social: FSB DIVULGAÇÃO LTDA
Nome Fantasia:
Tipo Pessoa: Pessoa Juridica
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: 200.010,00
Data Capital Social: 01/01/1900
Inscrição Municipal: 5.296.628-3
Tipo de Registro: Registro Cadastral Simplificado (RCS)
Orgão Fiscalizador: Não
Negociações EIetrônicas: Sim
Atividades: prestação de Serviços
Ente Federativo/Entidade conveniada:1-covERNo Do ESTADo DE sÃo pAULo
orgão/Entidade: 2oooo-SEcRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
unidade cadastradora: 200109-DIR.EXEC.ADMINIST.TRIBUTARIA - DEAT

Endereço da Unidade €adastradora: âY;iå$frtt 
PESTANA, 300 - TERREO - cPA - SAo PAULO - oLL 3243-2082 -

Dados Cadastrais

Situação Fornecedor:

Endereços

Ativo

Endereço
Tipo
Ba irro
CEP
Municipio
UF
Email Comercial
Telefonel
Tetefone2
Fax
Síte

AV, PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK 1400, CJ 62 PARTE
SEDE
vrLA NOVA CONCETÇÃO
04543000
São Paulo
SP
licitacoes@fsb,com. br
(11) 31659596 Ramal:0
(0) Ramal:0
(0) Ramal:0
http://www.fsb. com. br

Junta Comercial/Cartório

L.t:¿ü"trt¡. tíal
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PAULO

Linha de Fornecimento

íxT.r*
229363635 8/20t5

\
4:tt:.:..:;t:,

2L9

Responsáveis

RVICOS DE AUDITORIA,CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO

29549897850 GUSTO MARTINS DOS 11

r::m*a'r¡ilî* a4* Fr *t.*.t12r*r:nl"r¡
u gusto. mart¡ns@loures.com Participação na CAUFESP/E

' | '.1::'-. ..' ì."-r¡t¡:íi

=(

4o

15005
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0908505 FESP/ELETRÔNICO

RENATO CIRNE OLIVEIRA087768697t7 55 11
31659596 tacoes@fsb.com. br rticipação na

ministração FESP/ELETRôNICONASCIMENTO

Enquadramento

VIO DOS SANTOS
TURA DA SILVA

lss rr
131659596 Iticitacoes@rsu.

lpu
ln¿

rticipação na
ministracão

com,br

Enquadramento da Empresa

Documentação

Outros

å)*cr¡*rento
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União

Certidão de Tributos Munici

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

Validade do RCS: te/02/2022
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TERMO DE ENCERRAMENTO

A FSB DIVULGAÇAO LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o no

0L764.969/0001-00, sediada na Avenida Juscelino Kubitschek,1400, conjunto 62 (parte),

bairro Vila Nova Conceição, CEP: 04543-000, representada por sua procuradora, Ludimila

Cezëtria Martinelli, inscrita no CPF sob o n'835.492.421-15 e RG sob o n" 1.460.027,

expedido pela SSP/DF, DECLARA que a HABILITAÇAO - parte integrante do ENVELOPE

3, da Concorrência n'0212021, contém páginas de I a 41 páginas.

São Paulo, 29 dejunho de202l

FSB D TDA

LUDIMILA CEZÁRIA MARTINELLI

Procuradora

C
'a


