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SBTIMA ALTERAÇAO B CONSOLIDAçA O DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA, DBNOMINADA:

..AGBNCIA FR DB COMUNICAÇÃO LTDA''

CNPJ:30.608.514/0001-95 NIRB: 35.235.266.425

GILSON GUILHERMINO JUNIOR, nacionalidade, brasileira, casado pelo regime de comunhão
parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédilla de identidade RG n".36.302.916-3 -
SSP/SPeinscritonoCPFsobono.54l.l35.807-S2,nascidoem l0l05llg5S,residenteedomiciliado
à RLra Antônio Tonrelli, 3l , casa 03, Bairro'l'remernbé - São Paulo/SP - CEP 02376-030;

ALCIDBS DB FRANCISCO FERRBIRA, .iornalista, nacionalidade brasileira, casado pelo
regime de conrunhão parcial de bens, portador da Cédula de ldentidade RC n". 14.946.717-5 -
SSP/SP, e inscrito no CPF sob no. 077 .321 .458-52, nascido em 1310511965, residente e
domiciliado á Rua Alves Guimarães, 265, apartaLrrento 6 - Bairro Pinheiros - São Paulo/SP - CEP
054 l 0-000;

DANILO COIìREA VIVAN,.iornalista, nacionalidade brasileira, casado pelo regirne parcial de
berrs, portador da Cédula de ldentidade RG rf .25.275.041-X-SSP/SP e inscrito no CPF sob no.

275.764.978-74, nascido em 2010811975, residente e domiciliado à Rua Neves de Carvalho,4l0,
apartamento2l4, Torre Toy - Bairro Born Retiro - São Paulo/SP - CEP 01132-010;

BDSON MASSAYUKI GUSHIKEN, jornalista, nacionalidade brasileira, solteiro, portador da
Cédula de Identidade RG n'.22.829.336-4 - SSP/SP, e inscrito no CPF sob no. 174.298.608-00,
nascido em2010611972, residente e clomiciliado à RLra IlercLrlano de Freitas. 85 - apa
- Bairro Bela Vista - São Paulo/SP * CEP 01308-020; (

MARCELO XAVIBR DE MENDONÇA, jornalista, nacionalidade brasileira, casado, pelo
regime dr: conrunhão parcial de bens, portador c1a Cédula de ldentidade RC rf .7.710.544-8 -
SSP/SP, e inscrito no CPi" sob no.001.897.998-03, nascido 1510211958, residente e domiciliado á

Rua João Rarralho, 325, apartamerìto 7l - Bain'o Perdizes - São Paulo/SP - CEP 05008-001;
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RUY GUILHBRMB PARANATINGA BARATA NBTO, jornalista, nacionalidade brasileira,
solteiro, portador da Cédula de ldentidade RC rf .63.214.299-6 - SSP/SP e inscrito no CPF sob no.

683.123.852-15, nascido etn llllll1980, residente e domiciliado à Rua Sai¡lt Hilaire, 118 - Apto
104 - Jardirn Paulista São Paulo/SP - CEP 01423-040;

LIA CRISTINA ASSUMPÇÃO CARNEIRO, jornalista, nacionaliclade brasileira, divorciada,
portadora da Cédula de Identidade RG no. I I .876.678-8 - SSP/SP, e inscrita no CPF sob no.

060.488.538-5S,nascidaerr lTllll1962,residenteedomiciliadanaRuaCardosodeAlmeida,4S0
BL Par, Apto I 52 - Bairro Perdizes - São Paulo/SP - CEP 05013-000;

TERCIANB ALVES GONCALVBS, jornalista, nacionalidade brasileira, solteira, portadora da
Cédula de Identidade RG n'.39.584.319-4 - SSP/SP, e inscrita no CPF sob no. 153.977.238-19,
nascida en 23llll1972, residente e domiciliada na Rr"¡a dos Arnericanos, 838 - l42B - Bairro
Barra Funda* São Paulo/SP - CEP 0l 138-010;

RAFABLA BARROZO DOS SANTOS, Publicitária, nacionalidade brasileira, solteira,
portadora da Cédula de ldentidade RG. no.44.742.549-3 - SSP/SP, e irrscrita no CPF sob no.

366.140.858-59, rrascida em 2ll0ll1989, resiclente e donriciliada na Alarneda dos Anapurus, 1787
Apto 4l - Indianópolis- São PaLrlo/SP - CEP 04087-007; e .Ì

IVBLISE DE ALMEIDA CARDOSO, Relações Públicas, nacionalidade brasileira, casada
regime parcial de bens, portadora da Cédula de ldentidade RG no.25.144.218-4 - SSP/SP, e

inscrita no CPF sob no.262.033.168-25, nascida em 0211211974, residente e domiciliada
Alameda Sibipirurra, l2 I - Apto 212 - A,dalgisa - Osasco/SP - CEP 06030-302

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada "AGÊNCIA FR DE CO.;{UNICAÇÃO
LTDA", com secle social sito à Rua Alves Guimarães no 309 Pinheiros, CEP 05410-00O, São

Paulo/SP. CNP.I 30.608.514/0001-95, conf-orme Contrato Social registrado e arquivado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, sob no. 35.235.266.42-5, em sessão"de 04 de Junho de 2018 e
ú¡ltirna alteração registrada e arquivada na Junta Cornercial do Estado de São Paulo sob no.

410.40 v20-1
que faz sob as
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em sessão 0511012020 resolvem al

seguintes cláusulas e corrdições, a

terar parcialmente e consolidar o Contrato Soci
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CLÁUSULA II - DA BNTRADA DB SÓCto n cnssÃo DE QUSTAS

pARAGRAFO l'- A partir desta data, o sócio GILSON GUILHBRMINO JUNIOR, já mencionado

e qualifìcado no preâmbulo deste instrumento, cecle e transfere 7.000,00 (sete mil) quotas tlo valor de R$

t,tig 1um real) cada unla, ao sócio já acima qLralifrcado, ALCIDES DE FRANCISCO FERRBIRA'

qu. tìnl.ru Ag.gqZ (oiterrta. noué mil, novecerltas e noventa e duas) quotas, no valor de R$ 1,00

(um real) cada, totalizalldo o valor de R$ 89.992,00 (oiterita e nove mil, novecentos e noventa e

àois reais) passar a deter 96.992 (noventa e seis mil, novecentas e noventa e duas) quotas,

totalizando RS 96.992,00 (noventa e seis mil, novecentos e noventa e dois reais) GILSON

GUILHERMINO JUNIOR, que tinlra 10.000 (dez mil quotas), no valor de R$ 1,00 (um real)

cada, toralizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) passar a deter 3'000 (três mil) quotas,

totalizando o valor de R$ 3.000,00 (três rnil reais). 
"è

PARAGRAFO 2" - A partir desta data o sócio, ALCIDBS DE FRANCISCO F'ERREIRA' Já

rnencionado e qualificado no preânrbulo deste inst rumento, cede e transfere I (uma) quota no

valor de R$ 1,00 (r"rm real) a sócio ora admitido, BRUNO BLBCHER, jornalista, nacionalidade

brasileira, união estável, portador da cédula de ldentidade RG no. 6.032.280-9 SSP/SP e

irrscrito no cPF sob no. 806.814.258-49, nascido 3110511953, residente e domicili

Afbnso <Je Freitas 00565, Apto l0l Paraiso - São Paulo/SP - CEP 04.006-052
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CLÁUSULA I - DOS DADOS DOS SOüOS

O sócio GILSON GUILHERMINO JUNIOR, altera seu endereço da RuaAntônio Tornelli,3l-
casa 03, Bairro Tremembé - CEP 02376-030 São Pauto/SP, para Rua ltaici,3l5 - Apto 21, Santa

Teresinha - CEP 02460-030 - São Paulo/SP.

I

PARAGRAFO 3" - A partir desta data o sóoio, ALCIDES DE FRANCISCO FERREIRA, Já

nrencionado e qualifrcado lro preâmbulo deste instrLtmento, cede e transfere I (Lrma) qllota no

valor de R$ 1,00 (urn real) a sócio ora admitido, MARCELO'AUGUSTO NADALON'

jornal ista, nacionalidade brasi lei ra, solteiro, portador da Cédula de ldentidade RC 
' 
ro.4l .9 I 5 '082- I

- SSP/SP, e inscrito no CPIr sob n". 310.763.798-00, nascido 0210411984, res idente e domiciliado

na Rua dos Arnericanos, 838 - Apto 1421'orre B Barra Fu Paulo/SP - CEP 0l 138-010
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L

o FBRREIRA, já
I (uma) quota no

Relações Públicas,
r'ìo. 34.185.379-3-

uì
1Õ

-7

PARAGRAFO 4o - A partir desra dara o sócio, ALCIDES DB FRANCISC
nrencionado e qLralifìcaclo no preânrbulo cieste instrLrmento, cede e transfere
valor de R$ 1,00 (um real) a sócia ora adrnitida, ILANA SALES szyLLER,
nacionaliclade brasileira. solteira, por.tadora da Céclula de Identidade RG

rl
ñ1c)

SSP/SP, e inscrita no CPF sob no. 378.077.668-59, nascida 1911211986, resiclente e domiciliada na
RLra ltapicuru.422 - Perclizes São PaLrlo/Sp - CEp 05006-000.

PARAGIì.AFO 5" - A partir desta data o sócio, ALCIDES DE FRANCISCO FERREIRA, já
rnellcionado e qrralifìcado llo preâmbulo deste instlLrmento, cecle e transfere I (urna) quota rio
valor" de R$ 1.00 (Liln real) a sócia ora aclmitida, VANESSA DA SILVA BEZERRA, Jornalista,
nacionalidade brasileira. solteira, portadora da Cédr¡la de Identidade RG rf,34.486.824-2 -
SSP/SP, e inscrita no CIPF sob Iro. 338.184.448-42. nascicla em llll2l19B6, residenre e clomiciliada
rla llua Elisabetta L.ips, 366 - Apto 44'forre 2 * Jarclim Bontempo Taboão da Serra/Sp - CEp
06763- I 90.

PAIìAGRAFO 6" - A ¡rartir clesta data o sócio, ALCIDtrS DB FRANCISCO FERRBIRA, já
tnencionaclo e qr-ralilìcado tto preântbLrlo deste instrunreltto, cecle e transfere I (uma) qLrota no
valorcle R$ 1.00 (trrl real) a sócia ora aclmitida, KATIA I1OCHMAN, Jornalista, nacionalidade
brasileira. solteira, po|tadora da CédL¡la de lclenticlacle RG. n'.29.542.749-8 - SSp/Sp, e inscrita
no CPlr sob tt".289.148.858-01. nascid,t27l02ll980, resiclente e clomiciliacla na RLra Frei Caneca,
92 - Apto 306 - Consolação São Paulo/Sp - CEp 01307-000, ô\

PAIì.AGRAFO 7" - De acordo cor'ì.ì as alterações ef'etLraclas, a cláusula do capital passa a ter a
ser¿uinte reciação:

O capital social q

err I00.000 (cern
uee de R$ 100.000,00 (cem niil reais), totalnrente subscrito. neste ato. di d
r¡il ) cotas a lì$1.00 (url real) cada u¡n¿i. frca assim clivicJiclo entre os sóci

a
áå0

È-a
i:

i

I I

Quotistns

AI,CIDES DE FIìANCISCO FBRREIIì.A

CILSON G UILHIiIìMTNO JUN IOIì

Qúotas Valores %

96.997 96.997,00 96,987

3.000 3,000,00 3,000
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DANILO CORRBA VIVAN

EDSON MASSAYUKI GUSHIKEN

1

1

1

I

I

I

I 0,001

I 0,001

MARCBLO XAVIER DE MBNDONÇA
0,001

RUY GUILHERMB PARANATINGA BARATA NBTO

1

I

0,001

0,001

LIA CRISTINA ASSUMPÇÃO CARNBIRO

TBRCIANB ALVBS GONCALVBS
0,001

RAFABLA BARROZO DOS SANTOS

1

I

0,001

0,001

IVBLISB DB ALMEIDA CARDOSO

BRUNO BLBCHER 0,001

MARCELO AUGUSTO NADALON

I

I

0,001

0,001

ILANA SALES SZYLLER

VANESSA DA SILVA BEZERRA 0,001

KATIA HOCHMAN
1 0,001

TOTAL 100.000 100.000 100

Diante das alterações ora apresentadas, resolvem os sócios darenr uma nova redação ao Co
Social, revogando todas as exposições anteriores, passando a ter o segui¡te'teor:

CONSO AÇAO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCItrDADB EMPRBSÁRI
LIMITADA, DBNOMTNADA:

..AGBNCIA FR DE COMUNICAÇÃO LTDA''
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Rua A¡nérlco
Cðácå€ Santo

Så? ¡3ulô . Sp . Tet.
C¡C¡ 3utônUc¡çgo 3,90

CNPJ: 30.608.5r410001/95 NIRE: 35.235.266

CLÁUSULA I _ DOS DADOS DoS SÓCIoS

GILSON GUILHERMINO JUNIOR, nacionalidade, brasileira, casado pelo regime de comunhão
parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n'.36.302.916-3 -
SSP- SP e inscrito no CPF (MF) sob o no.541.135.807-82, nascido em l0/05/1958, residente e

domiciliado à Rua ltaici no 3 l5 - Apto 21, Sarrta Teresinha - CEP 02460-030 - São Paulo/SP;

ALCIDBS DE FRANCISCO FERRBIRA, jornalista, nacionalidade brasileira, casado pelo regime
de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de ldentidade RG. n'. 14.946.717-5 SSP/SP, e

inscrito no CPF. sob no. 077.321.458-52, nascido em 1310511965, residente e dorniciliado á Rua
Alves Guimarães, 265, aparlamento 6 - Bairro Pinheiros - São Paulo /SP CEP 05410-000;

DANILO CORRBA VIVAN, jomalista, nacionalidade brasileira, casado pelo regime parcial de

bens, portador da Cédula de ldentidade RC rf .25.275.041-X - SSP/SP e inscrito no CPF sob no.

275.764.978-74, nascido ern 2010811975, residente e domiciliado à Rua Neves de Carvalho,4l0,
apartamento214, Torre Toy - Bairro Bom Retiro - São Paulo/SP - CEP 0l139-010;

BDSON MASSAYUKI GUSHIKBN, jornalista, nacionalidade brasileira, solteiro, portador da

Cédula de ldentidade RG n".22.829.336-4 - SSP/SP, e inscrito no CPF sob. no. i74.298.608-00,
nascido em2010611972, residente e domiciliado à Rua Herculano de Freitas, S5 -apartamento I

- Bairro Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01308-020;

MARCELO XAVIER DB MENDONÇA, jornalista, nacionalidade brasileira,
regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de ldentidade RG no.7.J 10.544-8 -
SSP/SP, e inscrito no CPF sob n".001.897.998-03, nascido 1510211958, residente e domiciliado á
Rua João Ramalho, 325, apartamento 7l - Bairro Perdizes - São Pauto/SP - CEP 05008-001;

RUY GUILHBRMB PARANATINGA BARATA NBTO, jornalista, nacionalidade brasileira,

solteiro, portador da Cédula de ldentidade RG no.63.214.299-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob no'
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683.123.852-15, nascido em l1l1lll980, residente e domiciliado à Rua Saint Hilaire, ll
104 - Jardim Paulista São Paulo/Sp - CEp 01423-040;

- Apto

LIA CRISTINA ASSUMPÇÃo caRNEIRo, jornalista, nacionalidade brasileira, divorciada,
portadora da Cédula de Identidade RG no. 11.876.678-8 - SSP/SP, e inscrita no CpF sob. no.
060.488.538-58, nascida em l7llll1962, residente e domiciliada na Rr-ra Cardoso de Almeida,4g0
BL Par, Apto 152 - Bairro Perdizes - São paulo/Sp - cEp 05013-000;

TERCIANE ALVES GONCALVBS, jornalista, nacionalidade brasileira, solteira, portadora da
Cédula de ldentidade RG n'.39.584.319-4 - SSP/SP, e inscrita no CPF sob no. 153'.g77.23g-tg,
nascida 23lll/1972, residente e dorniciliada na Rua clos Americanos, 838- l42B - Bairro Barra
Funda - São Paulo/SP * CEP 0l t38-010.

RAFAELA BARROZO DOS SANTOS, Publicitária, nacionalidade brasileira, solreira,
portadora da Cédula de ldentidade RG n". 44.742.549-3 - SSP/SP, e inscrita no CpF sob no.
3ó6'140.858-59, nascida 2ll0lll989, residente e domiciliada na Alameda dos Anapurus,l787
Apto 4l - Indianópolis- São Paulo/SP - CEp 04087-007;

À\

IVELISB DE ALMEIDA CARDOSO, Relações Públicas, nacionalidade brasileira, casada
regime parcial de bens, portadora da Cédula de ldenridade RG n". 25.144.218-4 - SSp/Sp, e
inscrita no CPF sob no. 262.033.768-25, rrascida02/l2llg74, residente e domiciliada na Alameda
Sibipiruna,l2l - Apto 212 Adalgisa - Osasco/Sp - CEp 06030-302;

BRUNO BLBCHBR, jornalista, nacionalidade brasileira, união estável, portador da Cédula de
Identidade RG. ¡ro. 6.032.280-9 - SSP/SP, e inscrito no CPF sob no. 806. 814.258-49, nascido
3110511953, residente e domiciliado na Rua Afonso de Freitas 00565, Apto I 0l Paraiso -
Paulo/SP - CEP 04.006-052;

MARCELO AUGUSTO NADALON, jornalista, nacionalidade brasileira, solteiro, portador a
Cédula de Identidade RC. rf.41.915.082-l - SSP/SP, e inscrito no CPF sob no. 310.763.798-00,
nascido 0210411984, residente e domiciliado na Rua dos Arnericanos, 838 - Apto 142 Torre B
Barra Funda - São Pau P - CEP 0il38-0t0;
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Såo Psutc
Ç¡d:

ILANA SALES SZYLLER, Relações Públicas, nacionaliclade brasileira, solteira, portaclora da
CéclLrla de lclentidade RG no.34.185,379-3- SSP/SP, e inscrita no CPF sob no. 378.077,668-59,
nascida 19ll2ll986. resiclente e dorniciliada na RLra Itapicrn'v,422- Perdizes São Paulo/SP-CEP
05006-000;

VANESSA DA SILVA BEZERIìA, Jornalista, nacionalidade brasileira, solteira, portadora da
Cédi¡la de ldentidade RG n". 34.486.824-2 - SSP/SP, e inscrita no CPF sob no. 338.784.448-42,
rrascida en^t 17ll2l1986, residente e dorniciliada rra Rua Elisabetta Lips,366 - Apto 44Torre2 -
Jardim Bontempo - l'aboão da Serra/SP * CEP. A6763- 190; e

I(ATIA HOCHMAN, Jornalista, nacionalidade brasileira, solteira, portadora da Cédula de
Identidade IìC. no.29.542.149-8 - SSP/SP, e inscrita no CPF Sob no.289.148.858-01, nascida
2110211980. residente e dorriciliacla n¿r RLra Frei Canectt,92 - Apto 306 - Consolação São
Paulo/SP - CEP 01307-000.

CLAUSTJLA II - DA DBNOMINAÇÃO, SBDB E FILIAIS.

A socieclacle gira sob a denominação social de "AGENCIA FR DE COMUNICAÇÃO LTDA",
com sede social sito à RLra Alves CLrimarães.309 - Bairro Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05410-
000, e Filial l- situada à IìLra Alcinclo CLranabara, no.25 - Sala 1.801 - Centro{ CEP 20031-130 -
lìio cle Janeiro/R.I.

CL¡\IJSULA III - DO OBJIITO SOCIAL

A socieclacle terá como objeto social a Prestação de Serviços de

a Colt sLl ltoria erì.ì gestão emplesalia l, exceto consu ltor ia técn ica especial izada,
b

c

d

Atividacle de Artistas Plásticos. Jornalistas Incleperrdentes e Escritores,
Eclição de Revistas.
Edição de Jornais não diários,
TraclLrções. lnterpretações e similales

Ð Agencia de Noticias,
g) Atividacle de Prestação de Serviços de lnfbrrnação, Irclição de Cadastros, Lista e de

ProclLrtos Cráficos.
h) Serviços Con-r inados de Escritório e Apoio Administrativo
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CLÁUSULA IV _ DA DURAçÃo ua SoCIBDADE

A sociedade terá duração por prazo indeterrninada, a partir da data do arquivamento deste
Contrato Social na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que é de R$ 100.000,00 (cern mil reais), totalme¡ite subscrito e integralizado em
moeda corrente nacional, neste ato, dividido em 100.000 (cenr mil) quotas a Il$ 1,00 (u
cada uma, fica assim dividido entre os sócios

Quotistas Quotas Valores 1t//lt

ALCTDBS DE FRANCISCO FERTIBIIIA 96.987 96.987,00 96,987

*
GILSON GUILHBRMINO JUNIOR

DANILO CORREA VIVAN

BDSON MASSAYUKI GUSHIKBN

MARCELO XAVIBR DE MBNDONÇA

RUY GUILHERMB PARANATINGA BARATA NETO

LIA CRISTINA ASSUMPÇAO CARNBIRO

TERCIANE ALVBS GONCALVBS

RAFAELA BARROZO DOS SANTOS

3.000 3.000,00 3,000

I 0,001

1

I

t 1 -,. 0,001

I

I 0,001

0,001

0,001

0,001

I

I

1
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Rua Afi&+€o 1 863
çàåc€n€ sanþ

S50 Psuto . Sp. l€t. (r1) á188¡300
Ç¡Cs ¡utênUêaçSo 3,90

IVBLISE DE ALMEIDA CARDOSO I 0,001

BRUNO BLECHER 0,001

MARCELO AUGUSTO NADALON 0,001

ILANA SALES SZYLLER 0,001

VANESSA DA SILVA BEZERRA I

I 0,001

0,001

KATIA HOCHMAN

TOTAL 100.000 100.000 100

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade de cada sócio é resrrita
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social,
L052 do Código Civil - Lei no. I 0.406 de I 0 de janeiro de 2.002.

cLÁusuLA vr - DA ADMTNTSTRAÇÃo soclar,

ao valor de suas quotas,
conformidade com o artigo

A administração, bem como a representação da sociedade, em Juízo ou fora dele, será exerci
pelos sócios, ALCIDES DE FRANCISCO FERRBIRA, e GILSON GUILHERMINO
JUNIOR, podendo praticar isoladamente, todos os atos necessários ou conve¡rientes a
administração, sendo totalmente responsável pela errìpresa, benr como a responsabilidade pelos
atos societários e sua representação ativa e passiva, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos
os atos compreendidos no objetivo social sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso
da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, especialmente a prestação de avais,
endossos, fianças ou cauções de favor, vedado, inclusive, o Llso do nome empresarial em
atividades estranhas ao interesse social. No caso de emissão de cheques os sócios administradores
assinam individualmente

PARAGRAFO 1'- Nas deliberações dos sócios previstas no artigo n". 1.071, os administradores
darão prefèrência à forma estabelecida no artigo no. 1.072, $3o ambos do Código Civil Lei n'.
10.406 de l0 de janeiro de 2002, olr convocarão os sócios consoante coffr o disposto no $ 2" do

mesmo artlgo.
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PARAGRAFO 2'. edade não terá conselho fiscal
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PARAGRAFO 3" - Ficam os administradores disperrsados de prestar caução em garantia de se
atos de administração.

PARAGRAFO 4" - Poderão os administradores nomear procurador " Ad-Judicia' ou "Ad-negotia",
em nome da sociedade.

CLÁUSULA VII _ DAS RETIRADAS

Os sócios e administradores terão direitos a retirada mensal a titulo de "pró-labore", e o "quantum"
fixado de comum acordo que será contabilizado em despesas gerais da sociedade.

CLÁUSULA VIII _ Do BXERCÍCIo SoCIAL

O exercício social coincidirá com o término do Ano Civil. No fim de cada ano social em 3l de
dezembro, será levantado um balanço da sociedade e os lucros oLr prejuízos líquidos apurados no
período serão divididos ou suportados pelos sócios na propor'ção de suas quotas de participação no
capital social da empresa devidamente integralizado.
PARAGRAFO 1' - A sociedade poderá distribuir lucros antecipados aos sócios, antes do
encerramento do trimestre e/ou antes do encerramento do exercício social que demonstre por meio
da escrituração contábil; devendo também levantar balanços intermediários para demonstrar o lucro
efetivo.

PARAGRAFO 2" - A distribuição dos lucros por deliberação dos sócios, pode ser efetuada não
igualitariamerrte, fora da proporção da contribLrição dos sócios para o capital social.

CLÁUSULA IX - As quotas não podern ser transferidas ou ceclidas a terceiros, sem o prévio
assentinrento do outro sócio quotista. A concordância deste será dada perfeitamente no o

instrumento de alteração. Valerá, contudo para os efeitos de direito a concordância in a

manifestada em instrumentos à parte

CLÁUSULA X - DA SAÍDA DE SÓCIoS
\ ')r,
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A saída de qualquer um dos sócios deverá ser precedida de aviso por escrito, sendo seus h

pagos ou prejuízos suportados através de balanço a ser levantado na época que indicará o valor a
pago ou prejuízo a ser suportado pelo sócio que se retira da sociedade.

CLÁUSULA XI _ DA BXCLUSÃO DB SÓCIO

É reconhecido aos sócios o direito de exclusão por.iusta mediante Alteração do Contrato Social. O
sócio culpado de grave violação dos deveres associativos para efeitos desta CláLlsuia quando.

a) Abuso, prevaricação, ou incontinência de conduta que comprometa moralmente a sociedade;

b) Concorrência desleal a sociedade, ressalvado o direito de qualquer um dos sócios ter

interesse em outra sociedade, até do mesmo ramo;
c) Infração ou falta do exato cumprimento dos deveres dos sócios;

d) Fuga ou ausência prolorrgada sem motivo justificado.

PARÁGRAFO ÚNICO - A exclusão somente poderá ser determinada enr reunião ou assembléia

especialmente convocada para esse fim, ciente o cursado em tempo hábil para permitir seu

comportamento e o exercício do direito de defesa.

CLÁUSULA XII _ DO FALBCIMBNTO DE SOCIO +

O falecirnento de qualquer um dos sócios quotistas, não dissolverá a sociedade que continuará com

o cônjuge ou os herdeiros do sócio falecido. Caso os herdeiros não se interessem em permanecer lla

socieáaãe fica ressalvado ao (s) sócio (s) remanescente (s) o direito de adquirir as quotas do sócio

falecido, desde que faça com fr¡ndos disponíveis e sem ofensa do capital social'

CLÁUSULA XIII _ DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADB

Conceder-se - à dissolvida a sociedade de pleno direito, quando:

a) Incidir nos incisos, l, II, IV e V do artigo 1.033 do Código Civil, sendo

-Vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar

a sociedade ern liquidação, caso em ql¡e se prorrogará por tempo indeterminado;

- Consenso unânime dos sócios;
- A falta de pluratidade de sócios, r.rão reconstituída no prazo de cento e oitenta dias;

- A extinção, na forma de lei, de autorização para fulrcionar'
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b) Na deliberação dos sócios que representern, no mínimo, a3A (tt-ës quaftos) do capital social,

conforme dispõe os artigos 1.053 - inciso VI e I .076- inciso I do Código Civil.

CLÁUSULA XIV _ DAS DISPOSIÇOES GBRAIS

Aos casos omissos, aplicar-se-ão os dispositivos do Código Civil - Lei 10.406, de l0 de janeiro de

2.042.

CLÁUSULA XV _ DO DESIMPBDIMENTO

a) Os administradores declaram, sob as penas da [ei, que não estão impedidos, por lei especial, e

nem condenados ou encontram-se sob efeito da condenação, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falitnentar, de prevaricação, peita

ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra as normas de defesa da concordãncia, contra as relações de consumo, a fé

pública ou a proPriedade.

b) Os sócios declaram que estão em pleno gozo da capacidade civil e não legalmente impedidos

para exercer a atividade de empresário. 
.$

Para qualquer ação fundada no Pre
por estarem assim justos, combi
instrumento em 03 (três) vias de u

testemunhas a tudo Presente

sente Contrato, fica eleito o foro desta comarca de São PaLrlo. E,

nados e contratados, fizera, as partes datilografar o presente

m só teor, forma e cotrteúdo, assinando-as j
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São Paulo, 09 de Dezembro de 2020

GILSON GU JUNIOR

EDSON M SAYU U

Y ßRME P. BARATA NETO

AL ES

ALCIDES DE FRANCISCO FERREIRA

DAN RREA VIV

MARCELO DE MENDONÇA

CARNEIRO

SANTOS
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BRUNO BLECHER

ILANA SAL YLLER

Testemunhas

Quitéria Silva

RG 45.214.526-0 SSP

CPF 216.246.298-22

KATIA HOCHMAN
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Chåcåra S€nto Artônlo
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MARCELO AUGUSTO NA DALON

VANESSA DA ILVA BEZERRA
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# REPÚBLICA FEDERATMA DO BRASIL

CADASTRO NAGIONAL DA PESSOA JURíDICA

DATA DE ABERTURA

0410612018
coMpRovANTE DE TNSCRTçÃO E DE S¡TUAçÃO

CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIÇAO

30.608.514/0001 -95
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

ME

côÞtGo E DESCRTçAO DA ATTVTDADE ECONOMTCA PRTNCTPAL

63.91-7-00 - Agências de notícias

CODIGO E DESCRIçÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
90.02-7-0'l - Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores
58.13-1-00 - Ediçäo de revistas
58.12-3-02 - Edição de jornais não diários
74.90-1-01 - Serviços de tradução, inferpretação e similares
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
82.11-3-'00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CODIGO E DESCRIçAO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 . Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R ALVES GUIMARAES
NUMERO

309
COMPLEMENTO

CEP

05.410-000
BAIRRO/DISTRITO

PINHEIROS
MUNICIPIO

SAO PAULO
UF

SP

ENDÊREÇO ELETRONICO

coNTABTLTDADE@BRONZECONTABTL.COM.BR
TELEFONE

(11) 5181-644s/ (r1) 5533-1620

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAçAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAçAO CADASTRAL

04t06t20't8

¡/OTIVO DE SITUAçAO CADASTRAL

SITUAçAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

r-
{.

t

19t07t2021

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

Emitido no dia l9/07{2021 às11:43:44 (data e hora de Brasília).
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Contribuinte

Pessoa Jurídica

Tipo de unidade

Endereço

Bairro

CEP

Telefone

lnfcio de Funcionamento

Data de lnscrição

CCM Centralizador

Tipo de Endereço

Nro. do Contribuinte de IPTU

Úftima Atualização Cadastral

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDG - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 30.608.514/0001 -95

C.C.M: 5.987.644-1

AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA

Simples

Produtiva

R ALVES GUIMARAES 309

PINHEIROS

05410-000

Não Consta

04/06/2oL8

t2/06/2078

Não consta

Comercial

013.031.0041-L

07/0t/202r

\

IL-

t

i

I

t_
{t-

t - 1de2

t_

t"
I
I

03t12t2019SecundárioAtividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e
escritores

9002-7t01

04t06t2018SecundárioServiços combinados de escritório e apoio administrativo8211-3t00

03112t2019SecundárioServiços de tradução, ¡nterpretação e similares7490-'U01

03t12t2019Secundár¡oAt¡vidades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técn¡ca especff¡ca

702041oo

04106t2018PrincipalAgências de notícias6391-7/00

o4t06t2018SecundárioEdição de cadastros, listas e outros produtos gráficos5819-1/00

0311212019SecundárioEdição de revistas5813-1/00

03112t2019SecundárioED|çÃO DE JORNATS NÃO D|AR|OS5812-3t02

Data lníc¡oTipoDescriçãoCódigo

CNAE
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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 Gontribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 30.608.514/0001 -95

C.C.M: 5.987.644-1

Expedida em 1910712021 v¡a lnternet com base na Portaria SF no 018/2004, de 25 de março de 2004.

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

Código para verificação de autenticidade: Zt2TWkFi
Data de validade: 1911012021

TFE031121201934401

5tsso3t12t2019BB93

5ISS03t12t20198842

5ISS04106t20186351

5ISS03112t20193654

5rss04t06t20183158

5ISS03t12t20193',t23

5ISS03t't2t201931 15

5ISS03112120192534

5

tss

tss03112t20192038

504t06t20181899

Qtd.AnúnciosAlíquota do lmpostoTributoData de lnícioCódigo

Código(s) de tributo(s)
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19tO7t2021 Consulta Regularidade do Empregador

gntx¡t
{fÂI}(A, ECO ¡¡ÔM*I:A T;E T}FRP.L

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 30.608.s14loool-9s
RAZãO SOCiAINC¡ruCIA FR DE COMUNICACAO LTDA

Endereço: R ALVES GUIMARAES 309 / PINHEIRoS / sAo PAULo / sP / 0s410-000

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

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

Validade: 2 6/ 04/ 202t a 23 / 0B / 202L

Certif icação N ú mero : 2O2t 0 4260 I L 40344 137 532

Informação obtida em 19/07/2O2L LI:33:13

A utilização deste Ceftificado 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/consultacrfipages/impressao.jsf
\\^(' L\ 1t1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE PÉETTOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FTLIAIS)
CNPJ: 30 . 608 .5 74 / 0001-95
Certidão n": 22168668/2021
Expedição: 19 / 01 /202I, às 11:38: 07

Validade: 14/0L/2022 - 180 (cento e oltenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) /

inscrito(a) no CNPJ sob o no 30.608.514/0001-95, NÃo coNsTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 20IL, e

na Resolução Administrativa no I410/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimenLos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verlficação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (httpz / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçÃO rUpOnrAìITE
Do BanÒo Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e )urídicas
inadimplentes perante a Just.iça do Trabalho quanto às obri-gações
estabefecidas em senlença condenatória transitada em julgado ou em

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

emolumentos ou a recolhimenlos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA
CNPJ : 30.608.514/0001 -95

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
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 União (DAU) 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 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 arl. 11 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1g91.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.2s1, de 211012014.
Emitida às 20:35:27 do dia 1210712021 <hora e data de Brasítia>.
Válida ate 0810112022.
Código de controle da certidão: 925A.C32D.4838.F360
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / lE: 30.608.514/0001-95

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/fi lial acima identiflcado.

Certidão no 21070178112-03

Data e hora da emissão 1910712021 11:3ô:30

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.fazenda.sp. gov. br
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Certidão êxpedida com base na Portar¡a Conjunta SF/PGM no 4, de 12 de abr¡l de 2017, lnstrução Normativa SF/SUREM no 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 dejunho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF no268, de 11 de outubro de 2019.

A autentic¡dade desta cert¡dão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp,gov.br/sf
rLwCódigo de Autênticidadg: 5996FED3

Certidão emitida às 17:12:'19 horas do dia 2210712021 (hora e data de Brasflia).

Gertidão Número: 0756472 -2021

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

30.608.514/

AGENCIA FR DE COMUNICACAO LTDA

22t0712021

20t10t2021

Tributos Abrangidos: lmposto Sobre Serviços - lSS

Taxa de Fiscalização de Localização lnstalatåe a

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA .1

Taxa de F¡scalização dê

Liberação:

Validade:

Taxa de Reslduos Sólidos de

lmposto Sobre Transmissäo

Unidades Tributárias:

CCM 5.987.644-1- lnicio atv :04/06/2018 (R

Ressalvado o direito de a Fazenda
que vierem a ser apuradas ou
documento, relativas a tributos
Municipal, junto à Procu
aos créditos tributários i

REGULAR.

Saúde. de Jan/201 1 )

dfvidas de responsabilidade do sujeito passivo
em relação ao período contido neste

Fazenda e a inscrições em Dívida At¡va

309 -ÇEP:

e

pela
icípio e a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente

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

A aceitação desta à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
httpJ/www
Qualquer rasura i documento.

ffi
PREFEITURA DE
sÃoPAUrft

FAZìNT'Jt
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Gertidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
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1st07t2021 #ü499343Û2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cERTtDÃO ESTADUAL DE DTSTRtBU|çOES CÍVE|S

aERTIDÃO No:435762

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

FOLHA: 1/l

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAçÕES JUDICIA|S E EXTRAJUD|C|A|S, anteriores a
18107 12021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de' ************t***

AGENCIA FR DE COMUNICAçÃo LTDA, CNPJ:30.608.514/000'1-95, 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 1a lnstância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidacle do NOME/RAZÃO SOCIAL 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, 19 de julho de 2021
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TËRMO Dã ABERTURA

DßRIo GERAL

ll. de CIrdem : ä

0 pr*sente Livrn Diåri* Geral possxi $'l {n*venta o uma) påEinas numerada* dç nü ü1 å* nú üi c
servirå pårä â *s,crituraçåo d*s larçamentos própr¡Õ$ dn sociedade empresária abaíx* identifiæda

Ncrne empresa¡ial: .,qûäN*lA ËR tE tCItV'tUNttACAü LTDÅ

MunÍcipia: $åo Faul*

Registro na JuRta *omercial ds Ëstsdo d* Så* paulo Nire: 35å35ä6ü425

$ata d* arquìvarn*nto dss atos cÐn$tltiltiyrs; 041ü61?ûlð

üNPJ: 3t.Sü8.51 41üü$ 1 -g$

$So Faul*, t1 de janeiro de !û?S

Ë;ågina: 1

.4I"t''IDtS ll¡; l;1¿ t,v{.'f"\T T} t.tliJtË.1Jì,t

s${T {},q r}N4 tN I sïtrÂü0¡t
Cf f::Aî7.3 ) l."l5B^52

üËRSON

BRONZE:S1 262?21820

t.rr /:11"5$.\ lf ñ{}.\ "7Ë

{:l l'1i(" lJËt s¡_1,lJ-d

{.'¡}i;1.å' J2. ó"?^?. I J.Y-"?ü

,{ssinad* d* fnrma digital pCIr SIfiSûN
BRONäF:*126?:?1S?ü
äadas: ?û2 1 "06.t4 ü9:4õ:SS *03'0ü'
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ANEXO V

QUE SE REFERE O ITEM 6.1.4.1. DO EDITAL

Gilson Guilhermino Junior, RG no: 36.302.916-3 SSPiSP, CPF no: 541.135.807-

82, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante AGÊNC|A FR DE

COMUNICAçÃO LTDA, interessado em participar da Concorrência rìo

0051 2021, Processo S EG OV-PRC-2021 100706 :

a) está èm situação regular perante a Secretaria Estadual de Previdência e

Trabalho do Ministério da Economia Ministério do Trabalho no que se refere a

observância do disposto no inciso XXX|ll do artigo 7.o da Constituição Federal,

na forma do Decreto Estadual no. 42.911/1998;

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 117 da Constituição Estadual.

Säo Paulo, 04 de agosto de 2021

Ç%*&
Gilson Guilhermino Junior

Representante Legal

AGÊNC|A FR DE COMUNTCAçÃO LTDA
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