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INSTRUMEÍITO PART¡CULAR DE 41S II+EÈAçÃO DO CONîRAîO STCIAI. DA
cDN cCIMu Nr cnçÃo coRptRATtvA LTÞA.

NtRE 35.218.344.286
cNPJ/ME 57.863.854/0ûCIx-19

,,, Êelo presente instr.umento particula¿ as partes:

1' cDN pARTrËrnaçÕrs LTÞÅ,., sociedade empresária rimítada, conr sede em são
Paulo, Estado desão pauro, na Rua Alvorad¡, r,r^sr..5a e 6c ândar,es, sara 2, vîra
olímpia, cEp 045s00.0t4, insÛita no cNpJ sob o,ne Lr.B2l"619/0001_09, nesre
êtÕ rep¡:esentadå pcr seus Diretores, os Srs. .leffarson Ferra¡ de oliveira,
brasileiro, casado; administrador de empresas, portador cr; carteíra de
tdentidade R6 ns 32.482.3s7-3 ssp/sp, inscríto no cpF/ME sob *s 28a.737.538_
44, residerite e domicifiado em são paulo, com escrítório nä mesrna cidade, na
Rua Alvorada, L151, 5ç e 6g andâres, sala Z, Vila Ollmpia, CEp 0455CI0_0ûnl, e
Fábio yuquerssn Ba¡,bosa, brasireiro, ca$ado, adrninistr¡dor de empresas,
portador da carteira cje ldentidade RG ns 17.5û3.gg6-x ssp/sp, inscriro no
cPF/ME sor¡ ne 276.592.7g9-00, residente e domicifiado na em são Fãuro, conr
escritório nâ mesmÊ cídade, na Rua ÁJvorada, 1.15r", 59 e 6e andares, salo 2, Vila
Olír'n pia, CEp 0a5500-004;

2. ÂBTÐEFGþII INVËSTIMENTCIS E PARTICIPAçÕEs ITDA,, SOCiCdAdE CMPTCS;á riA
limitada, com sede em são pauro, Estado de são paulo, na Rua A,rrnorada, 11s1,
3s andar, vila orímpia, cÊp 04ss0-004, inscr.ita no cNpr/ME sob o ns
L8.074.993/0001101, neste ato representada porseus Diretores, ossrs. cristíano
do canto Muniz, brasileíro, casado, administrador de ernpresas, portador da
carteira de ldentidade R6 ne 58.651.026-0ssp/BA, inscrito no cpF/r,,,rEsob o ne
765.722,345-68, residente e domiciliado em são paulo, Estado de são paulo, com
'escritório na mesma cidade, na Rua Arvorada, 1151. 3e andar, vira orímpia,
CEP 04550-004, e Fábis yuquelson,Barhosa, aeima qualificado; e

MARcos ANTCI¡¡¡o MTCHELIIì¡I, brasileÌro, jornalista, casado pelo regirne da,
comunhão parcial de bens, residente e don¡iciliado em são paulo, Estado de são
Paulo, na Rua Antonis Tavares, 593, 13s andar, apto. 1.33, Cambuci, CFp 01542-
01"0, portador da Carteir.a de RG n" 21.334.187-6 SSp/Sp, inscriro no

ãto representada por seu procurador o
CPF/ME ssb o nq 172,594,4
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st'..Affonso Fr¡do Filho, brasileiro, civorâado, contador, portador da carteira cle
ldentidade RG ne 6x.833 cRc-RI, inscrito no cpF/Mf sob o ne iez.3zz.t}7-72"
residente e dEmiciliado em Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Joaquim
Rolla, 2, apt. 436, Bairro Quitandinha, CEp 25651-072.

sécios representando 99,95Ío (noventa e nove vlrgula noventa e cinco por cento) do
capital social, conforme convocãçöes anexas ao presente, da sociedade empresária
limitada cDN coMuNlcAçÃo coRFtRATtvA LTÞA., co¡.n sede em são paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, ge andar, conjuntos 91, 92 e 93,
Jardim Paulistano, São Paulo - SP, CEP 01451-001, inscrita no CNp.l/ME sob o ns

57,863.854/0t01-19, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial de São Paulo

{"¿UçE!g'J sob o NIRË 35,218,344.286 {"5gjedadg"), têrn entre sijusto e contratado o
quanto segue:

1, Alteração do Endereço da ,Sede da Suciedade.

1,1 Os sócios decidem alterar o endereço da sede da Socied*de, atualm:ente

localí¡ada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601., 9P andar, conjuntos 91, 9? e 93,

lardim Paulistano, São Paulo,5P, CEP 01452-001, para Rua Alvorada, 1151,5e e 6e

P.

2, Alteração do Endereço da Filial da Sociedade.

2.1. Os sócios äprovsrn a alteração do endereço da filial de NIRE 33900766830,

atualrnente lscalizada na Travessa do Ouvidsr 5, 4e andar, Centro, CEP 20CI4CI-040, RiÕ

de Janeiro, tu para Àvenida rAlpirante Barroço. 81. 359, ?nd.ar, sala 318.1.1:1, -Çentro, CEP

2ûû3'1:Q04- ¡ia iÊ Jq-çStrq,_ßJ".

2.2. Em face das delíberações acima, a Cláusula Segunda do Contrato Social da

Sosiedade påssa a vigorår com a seguinte redação:

"C¡-ÁuSuLA sr,6U¡/ÐÁ - A Sociedade tem s$s sede na Rua A,lvorada, 7757, 5e e 6s

andsres, salu 3, Vilo Afimpía, CEP 0455A-004, com escritór¡os de representoção nos

endereços: (¡) F¡lia! NIRE ß90AV66830 - Avenido Almirante Barroso, 8J, 35e andsr, ssts

358177, Centro, CEP 2003l.044, Rîo de Janeiro, e {i¡) Fi}ial NIRE 539CI0234 -na
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sãfa de evento ne 2 (sky Lounge) do Edifícii,vcgâ4uxury oesign offîce, situada na B|aco
D, Q.uadra a3., do Setor camercis[ Local Notte - scN/Narte, Brosília, ÐF, cEp 20.v77-040,
tados registradcs nof Juntüs come¡c¡cjs do¡ seus respecfrlcs Fstçdot sendo gue
mediante deliheraçûo dos sócios que îepresentem a maìaris dç cqpital sçclo/, ø
$ociedade paderd ínstalw. môñfår øu extinguír fìliois, escritorios, sucursais au
repr€sexføções ern Éodo o território nacianol e no exteríar."

3. A,lteração no Quadro Societáris.

3.1. Em virtude de seu divórcio, averb-ado em 6 de março de 201"5, na Certidão de

Casaments de Matrícula ns 093146 01. 55 1997 3 0t106 009 0CI22568 44, do 8s Regisrro

Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital do Ëstado do Rio de Janeiro, a sócia

Fabiena Castro Kruger, brasileira, jornalista, divorcieda, residente e domiciliada no Rio

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Uruguaí, 568, apto 801, bairro da Tijuca,

CÊP ?0.510,060, portadora da Cañeira de ldentidade RG ne 11.957.706-2 DrIRAN/RJ,

inscrita no CPF/I!4f sob ns 087.376.187-1,7, voltou a utilizar o nome de solteirã, passqndo

a assinar como Fahia:na de Carvalho Castr:o.

3.2. Ainda, o Sócio Marcos,{ntonio Michelini, acima qualificado, neste ato retira-se

da Sociedade, cedendo e transferindo, a título oneroso, à sócia CDN Partícipações Ltda,,

acima qualificada, a totalidade das suas 300 (trezentas) quotas de emissão da Sociedade,

totålmente integralizadas em moeda corrente nacionä1, livres e desembaraçadas de

quaisquer ônus ou grävames.

3.3. 0 cedente e a cessioniária outorgam-se plena, geral, irrevogável e irr-etr:atável

quitãção pela cessão e transferència de quotas desc¡,ita acirna.

3.4. Em razão das d*liherações acima, a Cláusula qu¡nta do Contrato Social da

5ociedacJe passará a ter a seguinte redação:

"CLAilJSllLA QU//NTA - A capital social é de RS 4.X95.256,47 (quotro milhões. 6ento e

naventü e cinco mil" duzentos e cinguentu e seis reois e quarenta e sete cenfÕì/os,

divídído em 4.795.256.(quatro mi[hõesn cerlto,e naventq e cinca mil, duzentas e cinquento

e seis) qwlas, com valar nominsl de R$ 7,0a (um real) codo uma, tûûtfiente
e integrolizodo em maeda carrente da estd ossirn distribuído ente as sótios:
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Parågrafo tlnico - A responsabilidode de cada sócio é restrita oo volor oe süos quotss,

mss lodos respondem salidariçmente pela integralização do capitcl socícJ. nos termos

da arti.go LA52 da Código CÌvil."

4. Alteração na Administração da Sociedade,

4.1. Os sócios resolvêm, neste ato, consignar a destituição dos Srs. JULIA¡¡O CI'IAVES

DA NOBREGA, brasileiro, jornalista, casado, portador da Carteira de ldentidade RG ne

27.739.084 SSPISP, înscríto no CPF/ME sob o ne 270.460.988-83, residente e domiciliado

em 5ão Paulo, Estado de 5ão Paulo, do cargo de Diretor-Presidente; e AFFONSO PR"ADO

FILHO, brasileiro, divot ciado, contador, portador da Carteira de ldentidade RG

ns 61.833, expedida pelo CllC-Rl, inscrito no CPF/MÊ sob o ne 702.322.LA7-72, residente

e domiciliado em 5ão Paulo, Estado de 5ão Paulo, ds cargo de Diretor sem designação

especÍfica.

4.2. Ato conrinuo, os.sócios decidem pela eleição do Sr. fÁBtO sOU¿A DOS SANTOS,

brasíleiro, casaclo, jor,nalista, portador da Carteira de ldentldade RG ne 19.248'746

SSPISP, insc¡:ito no CPF/ME sob ns 270.220.803-72 , residente e domlciliâdo em Sâo

Paulo, com escr.itótio Comercial na Rua Àlvorada, 115L,5e e 6e andares, sala 3, Vila

Olimpia, CtP 04550-004. para ocupar o cargo de Di¡etor Presidente da Socìedade.

4-3. O Diretor ora eleife, toma neste alo e declara, sob as penãs da lei, que nåo

está impedido de exercer seu cargo,

de condenação criminal ou, ainda,

por deterrninação de lei especial ou em virtude

se encofltrar sob os efeito; de pena que

Vátdo scrnonte coíll 3010 de autonli{*lade ' i'' ,

AUTENTIGAçAo' Autontlco â prosonte

*riru"ffi'aut'¡,q¡lnttc:
ESEREVËNTË AUTçNIUADO

.).,
i.. "

4.795.256,474.195.2s6ttq,aa%Totçl

304,00300a,019dOswstdo Macedo Ribas

300,t03004,07%Ladmillo Pires De Almeids Le Maitre

300,003000,07YoLucla,Helena Coefaro

340,A03400,0ro/o
Fernsnda Almeida Tsrres Pontuot de
,Lernos

304,0a300CI,0L%Fabiona de Cowalho Castro

629.288,47629.28875,AtYo
A8CÐEF6H| lnvestiffientas
Participoções Ltda.

e

3.564.468,t03.564.46884,95%CÐ N P a rti ci pãçðes lfds.
t/alorÊ5Qr¡otgs5ócío %I



âindê que temporariarnente, o acesso a &rgeiç*Ulicosj ou por crime falimentar, de
prevaricaSo, pe¡ta oü suborno, concussã,b, peculato; ou contra a economia popular,

eontra o sistema fìnanceiro nacional, cohtra nornãs de defesa da concorrência, contr.a

as relações de ccnsumo, fé prlblica, ou a propriedade.

4.4. Ern face das delìberaçöes acirna, o Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira do

Contrato Socïal da Sociedade pâssa a vigorâr com a'seguinte redação:

"Farágraþ.Segurrdo -.Çâo eleitas coma administrødares, os quçis comporão o Diretoria

com d seguinte designoçãa: (il riÃ'8¡iCI sou¿n oossA,\rToS, brasÌleíro, cosado, jornalista,

porlodar da Cqrteiro de ldentidade RG ns 79.248.746 SSP/SP, inscrito na CPF/ME sob

ne 27t.220,803-72 , residente e domiciliaúa em São Paulo, com escritórío comercial ns

Ruq Atvarçda, 7157, 5e e.6e ondares, sota 3, Vila Ollrnpiø, CEP 04550-004, como Dìretar

Fresidente; e {¡í} FÃàro fuQüfLSOJv 84F8054, brasiJeira, casëdo, sdminîstrador de

empresas, partødar da Carteira de ldentídsde RG ne 77.503.896-X íSP/SP, inscrita na

CP!:/ME sob.ne 276.592.788-00, residente e damicilisdo na em Sõo Puula, com escritório

na mesma cidqde, na Ruo Alvorada, 7757. 5e e 6e ondares, salo 3, Vila O:límpiø, CEP

04:5500-0A4, camo tiretor Financeirc, e com $ segurnfes atribuições:

a) Adminístrar os negðcios sociofs padendo realízor todûE øs operações e proticar

fodos,os stos, que se relscíone com a ob-ietîvo da iocÍed*de;

b) Estabelecer a arîentação geral dos negocías e a fixaÇão das diretri¿es ådsicas do

Socîedade;

c) Êxqminar e deliberar sobre os demonstroçães finaneeirss e contábeîs, propondo

oossdcios a destìnação dos resultados; e

d) Autarizor, quando cansiderar nscessóf¡a, ü fepresentççõo da Soci¿dode pat uîn

única membrø da Direlaríø, servindo a ata da respectîvo delfberøção como documento

habil oo exercício dos ofos autorizodos."
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5. Consolídação do Contrato Social.

5.1. Ern razão das cleliberações acima, os sósios resolvem consolidar o Contrato Social

da Sociedade, que passará a vigorar eom a seguinte redaçãol

.'CONTRATO SCICIAL DA

cDN COMUNTCAçÃO CORPORATIVA LTDA.

NIRE 35.218.344.286

cN PJIME 57.863,85410001-L9

DA, DENOMINAçÃO,5EDE, FRAZCI DE DURAçÃO E OBJETO SOCIAL

CLÁIJSULÀ FRIME¡,ÊA - A Sociedade girará sob a denominação de CDN COMUNICAçÃO

CORPORATIVA LTDA., e será regida de acordo com as cláusulas deste contrato social e

segundo as disposiçöes legais vigentes.

Panågrafo tlnico - A Sociedade fará o uso do neme fantasia: CDN COMUNICAçÃO.

CL,AUSUIA SEGUNDA - A SociEdade tem sua sede na fiua Alvorada, 1.151, 5s e 6s andares, sala

3, Vila Olímpia, CEP 04550-004, csm escrïtórios de representação no5 endereços: (i) Filial NIRE

33900766330 - Avenida A,lmírante Barroso, 81, 35E andar, sâla 358tr11, Centro, CEP 20031-

004, Rio de Janeiro, Rl; e (ii) Filial NIRË 5390023425-7 - na safa de evento ng 2 {SkY [ounge) do

Ëdifício Vega Luxury Design Office, situado no Bloco D, Quadra 01, do Setor Conrercial Local

Norte - SCN/Ngrte, Brasília, DF, CEP 70.711-040, todos registrados nas Juntas Cornerciais dos

seus respsctivos Estados, sendo que nredíante deliberaçâo dos sócias que r€pres€ntêm a

maiorìa do capilal soclal, a Ssciedade poderá instalar, manter ou €xtinguir filiais, escritórios,

sucurçais ou representações em todo o território nacìonal e no exterior'

clqusuLq TE8CEIRA - A Sociedsde tem por objetivo a prestação de serviços nas seguintes

ativìdades:

a) consultoria e assessoria de imprensa nas áreas de comunicação, r-narketing e

ptiblicas;

6

1B

6 JUl,1021

B\

a

com sslo

da
'. ir.?tJ



(

':':
b'l planejamento e crganieação de proni<lçõås," eventos, congressos, wor*sfrop, nredio

troiníng, seminários, cursûs e outras atìvidades similares em guãlquer parte do território
nacional e no exterior

c) pesquisas de mercadq de opinião pública e de imagem, bem como a elaboração de estudos

nas áreas de; (i) estatística, anålise estrãtêgia e eficiênc'ia de carnpanhos de cornunicaçäo;

(ii) avaliação e sätisfação de priblícos estratégicos; (iii) segmentação, testes de conceito,

posicionamento e imagem de marcas, produtos, ngmes e embalagens;

d) gerenciarnento de projetos audiovisuais, em qualquer tipo de mÍdia, de qualquer

metragem ou dimensão, tanto de áudio como de vÍdeo, por meio digital ou qualquer outro

existente ou que venha a existir no mercado;

e) gerenciamento de projetos editoriais e gráficor, tais como: (i) livros d€ arte; {iil livt'os

didáiicos, revistas, folders e similares;

fJ planejamento,,.desenvolvimento, gÊrenc¡amento e implernentação de projetos de sìtes e

hotsites, camBenhas on line e toda e qualquer ação de relðcionamento corn base na web e

desenvolvimento de conteúdo pãrâ ä internet, bern como serviços de desìgn gráfìco,

logotipos, banner e newsletlers;

g) envio por: qualqrrer meio, seja ele, eletr.ônico, impresio, telefônico ou de radiodifusão, de

publicação, clipagem e análise estratégica, através de ediçðes completas ou

pormenorizadas dos jornais do dia'e/ou periódícos simîlares;

h) participação no cãÞ¡tal de outras Sociedades civis e/ou comÊr€¡ais, como sócia ou acionista,

podendo constituir açsociação, parrcerias, jOint-ventures, consórcio e toda e qualquer

espécie de forma societária ou pãrt¡c¡pâtiva permilida em Lei; e

i) podenclo ainda exerce r quaisquer atividades necessárias a consecução de suar atividades

soctalsf não expressamente citadas, mas que sejam necessárias e independam de

a utorização governa mental

CLAUSUIÁ QUARTA - O prazo de duração cla Sociedade é indeterminado.
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DO ÇATITAT $OCIAL

CLAUSULA qUINTA - O capital sociol é de R$ 4.195.256,47 (quatro milhðes¡ cento e noventa

ê t¡nco, dueentos e cinquenta e seis,reais.e quarenta e sete centavos), dírridido em 4.195'256

tquatro milhões, cento e noventa e cÍrìco, du¡entas e cinquenta e seis] quotas, com velor

nominal de R$ 1,00 (um r,eal) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda

corrente do pa{s e,está,âss¡rn distribuído entre Õ5 sócios:

4.195.256,474.195.2561oo,0t}6Total

300,o03000,t1%Oswaldo Macado Ribas

300,ûo3oCI0,0LÛlú
Ludmilla Pires Ðe Almeida Le

Maitre

300,003000,01e/oLuçia Helena'Caetano

300,003000,arYø
Fernanda Almeida Torres Pontual

de Lemos

300,00300o,o1%Fabiana de Carvalho Caitro

629.288,4V629.28815,007o
ABCDEFGHI lnvest¡mefltos

Participações Ltda.

e

3.554.468,003.564.46884,95%CÞN Participações Ltda

Valor R$Q,r¡otas*/oSócio

Parágrafo t]nico - A ¡esponsabiìidade de cada sóciO é restrita a0 vâlor de suas quotas, mas

rodos respondem solidarìamente pela integralização do capital soc¡ãI, nos termos do artigo

1.û52 do Cédigo Cìvil.

DA ApMINISTRAçÃO DA SOCIEDAÞE

cLAUsutA SEXTA - A soeiedade será admínistrada por administradores designados neste

eonlralo.o{l e¡r in$tr¡mento apartado'que serão investidOs no cargo mediante assinatura de

ternro de posse no Livro das Atas da Administração da Sociedade, de acordo com o que

preceitua os artigos 1.060 a 1,064, do Código Civil, com a denominação de Diretores, podendo

ser constituída uma direto¡.ia que se comporá por membros sécios ou não sócios' Os

administradores Serão. nomeados púr pra¡o ind*terminado, podend o ser destituídos, a ú

qualquer ntmento e ente de motivo, pelos sócios que representem mals

metade do caPital sociâ1, conforme 1..076, inciso ll, do Código Civíl.
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Parágrafo Prirne¡rû - No caso de eleição, a ÞiftrtÃnic se comporá de, no mínimo, 2 (dois) e, no

rnáximo, 5 (cinco) membros, com a designação de diretsres que distribuirão entre si os

afazeres"

Parágrafo Segundo - São eleitos csmo adrninistradores, os quais comporão s Diretcria com a

seguinte designação: {il FÁB|O sCIUZA ÞOS SA¡{TOS, brasileiro, casado, jornalista, portador da

Carteira de tdentidade RG ne 19.248.746 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob ne 270.220.803-72,

reçidente e domiciliado em São Paulo, com escritório comercial na Rua Alvorada, 1151, 5e e

6e andarel, sala 3, Vila Olímpia, CEP û4550-004, como Diretor Presidente; e {ii) F'ÁBIO

YUQUEISON BARBOSA, brrasileiro, casado, adminisirador de ernpresas, portador de Carteíra

de ldentidade RG ne 17.503.896-X SSP/SP, inscr¡to no CPFIME sob ne 276.592.788-00,

residente e dorniciliado na em 5ão Paulo, com escritório na mÊsrna cidade, na Rua Alvorada,

1.151. 5e e 6! andares, sala 3, Vila Ollrnpia, CËP 045500-004, como Diretor Financeiro, e com

as seguìntes alribuiçöes;

a) Administrar os negócios,sociais podendo realizar todas as operaçöes e praticar todÐs os

atos, gue se r'elacione com o objetrivo da Sociedade;

b) Estebelecer a orientação geral dos negócios e a fixação das diretri¿es básicas da

Sociedade;

c) Exarninar e deliberar ssbre as demonstrações financeiras e contábeis, propondo aos

sécios a destinaçåo dos resultados;

d) Alrtori¿ar, quando considerar necessár¡a, a representação da Socíedade por um único

membro da Eiretoria, servindo a ata da respectiva deliberação como docurnento hóbil aû

exercicio dos atos autorízados.

parágrafo Terceiro - O exercício de cargo na Diretoria independe de prestação cle caução.

garágrafo Quarto - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais assi¡n o exìgirem

Parágrafo Quinto - As deliberações da Diretorie sefão tomadãs por må¡oria de votos, com a

pre9eilça de, no mínírno, mefade,de seus membros eleitos, ressalvados o quorum Previsto

artigo 1075, incisos l, ll e lll do Código Civil.
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Farágrafo Sexto - A represÈntação ativa e:passi¡sda Sociedade será exercida pelos üembros

da D¡retoria.

Parágrafo Sétimo - Cönterão obrigêtor¡ärnente as assinaturâs eonjuntas de dois membros da

Diretoria para: ii) obrigar. a Sociedade pÊrante terceiros e {ii) constituir procuradores.

Farágrafo Oitavo - Os atos que importarem em oneração ou alienação de bens imóveis,

propriedade industrial ou intelectual, prestação de gerantia reêl ou fidejussória, cessão,

transação ou reflüncia de direitss dependem, para sua validade, da aprovação'dos sócios' que

representem no mínimo 51% (cinquenta e um por cento) do capifal social,

parágrafo Nono - A Sociedade poderá ser represeütada isoladamente por qualqr:er urn dos

membros da D¡retoria ou pÐr procurador com poderes especificos, nts atos relativos a;

a) Recebimento de citação inicial ou prestação de depoimentos em juízo;

b) Corresponclências, propostas, orçamentos e recibot;

c) Recebimento de intimaçðes e prestaçðes de declarações extrajudiciais;

d) No endosso de cheque para depósito em contas bancárias desde que em côñta mant¡dâ

pela prrópria Sociedade.

Parågrafo Décimo - Os atos previ.stos no parágrafo sétimo desta cléusr¡la poderão,

excëtuando-se a constituiçäo de procuradores, tarnbém, ser praticados por quâlquer membro

ria DiretOria em conjunlo COm Um procurador, ou conjuntarnente por dOis procufadoreS,

especificados no respectivo ¡nstrumento de mandato, contendo Os limites, a extensão dos

seus poderes e a duração do mandato, q.ue não poderá exceder 12 (do¡e) me5a3.

Parágrafo Déclmo Primeiro - A Sociedade, representada por dois diretores, psderá constituir

procuradores para representá-la isoladamente em:

a) Mandatos COrn Cláusula "ød-iudi1il", estes pol prazo indeterminado, compreende

inclusive 05 atos de renf¡ncia, desistêncìa, transação, reeebimento e quìtação; e

Ðõ
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b) Atos especificamente discrimínados nc:re;pect¡vos instrumentos de mandato, exceto o

mencisnado.na alinea (i) do parágrafs sétimo desta cláusula.

Parágrafo Décimo Segundo - Sõ:c,expressamente vedados, sendo nulos ê ìnoperãntes cÕ,vh

relaçãO à Sociedade, os atos de quaisquer sécios, adminlstradores,'diretores, procuradores ou

fr¡ncionários que a envolverem erï obrigações r.elativas a negócios ou operações estranhas ao

sbjeto social, tais como fianças, avcis. endossos ou quai$guer oütras garan'ties em be¡efício

próprio ou de terceìros.

CLAUSUIA SÉTlMÀ - Os diretores farão jus a uma retirada mensã[, a título de "pró-labore",

cujo valor será,fixado e nr reunião de di¡'etoria.

ÞAS DEL|BcRA"çÕËS SOCIAIS

CLAUSUTA OlTl\VA - As deliberações sociais serão tomadss em reunião de sócios, pelo voto

daquelos q{¡e representem ð ma¡oria do capital social, confêrindo-se um voto a cada quota

possuída pelo sóeio, ¡.essalvado os quóruns espeeiaie previstos no artigo 1,076 e incisos, do

Código Civil.

parágrafo primeir¡ - As deliberaç6es socieis serão convocadâs por qualquer sócio, por escl.ito,

por quaiguer meio que seja assegurado o recebimento com antecedência mfnima de 5 (cincoi

dias, s*ndo que. da convocação deverá constar as matérias objeto da deliberação. 0

co,mparecimenlo de todos sóclos e a contordårrcia dos mesmos em realizar a deliberação sana

qua lquer irregularidade de convocação.

parágrafo Segundo - A reunião seriá dispensada quando todos os sócios deeidirem/ por

esçrito/ sobre a matér'ia objeto'de deliberação.

Parágrafo TerceirO - Nas dEliberações sociais, os sócios vinculados pelo acordo de quotistas

votarão n¿ fsrma nele estabelecida, não senrlo computadss os votos m'anifestados ern

desacordo com o referido acordo.

Parágrafo Quarto - As deliber.ações sociais tomadas na forma do presente contrato v¡

os sóciûs, ainda que ausentes.

ti
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DCI EXFRcIüo sCIcl}\b ll^cno or nrsrnreurçÃo

Ct¡USUt¡ NO¡¡A - O exercicio social csincidirá corn o ano civil, ao fim do qual seräo

levantados o &alanço Patrimonial e a respectiva Demonstração do Resultado do Exercício. Os

lucros apuraelos serão distribuídos entre os sócios na proporção que cada um detém no capital

socìal. Poderá, entretanto, ter destino de forma dìfere¡rciada a participação que cada um

deté¡¡ no capital social, desde que,em ieunião de sócios que representem a tnaioria do capital

social assir¡ fique determinado, ressalvado o que preceitua o ârtigo 1"008 do Código Civil,

sendo perr¡it¡da a distribuição antecipada de lucros, mediante balanços intermediários,

'semestraiS, trimestrais ou rnensais.

DAs DTSFOSTçõES GERAIS

GLÁUSULA ÞÉctMA - Õs sócios titulares das quotas que represetltenl a maioria do capital

social poder:ão exctuir da SociEdade o(s) sócio{s) que praticar (enr) ato{s) de inegável

gravidade, colocando ern risco a continuídade de empresa. A decisão deverá ser cleliberada

através de reunião e$pecialmente convocada para esse fim, devendo ser dada ciência em

tempo hábil ao sócio sujeito à exclusão, para que¡ querendo, possa comparecer e apresentar

a sua defesa.

cLAUgULA DÉclMA pRlMËlRA - A retirada, interdição, falêncìa, exclusão ou morte de

qualquer um dos sócios não dissolverá a Sociedade, qr.le continuará com os sócios

rernanescentes, cabendo aos sócios que representem no mínimo 51% (cinquenta e um por

cento) clo capital soeial, a decisão do ingresso ou não, dos herdelros do pré-mortc, na

Sociedade. Ënr todos os casos, e em especial da decisão denegatória do ingresso do herdeìro

na Soeiedade, rs seus hayeres serão apurados através de balanço especial, a ser levantado

.dentro de 30 (trinta) dias após a data do evento, gue der causa, develìdo o mesmo refletir a

situação da Soçiedade naquela data, e cujos os cróditos a.purados, deverão ser pagos aos

sóCiOS ou aOS seus herdeíros g/Ou sucessores' na proporção de suas quotÊs, em L2 (doze)

par,celos mensais, ìguais e sucessivas'

CLAUSULA ÞÉCIMA SEGUNOA - trlenhum sócio poderá alienar, ceder, doar ou transferir parte

ou a totalidade de suas guotas a pessoas estranhas à Sociedade, sem antes oferecê-las aos

defiais sóçios, os quÍ¡is em igualdade de preço e condiçðes de pagamento, tênì sobre elas o

direito de preferência, poderá ser exercido em até 30 (trinta) ados do

recebìmento da comun escr¡tâ do sôcio que pretende r alienar,
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e desde que, também, tenha a concord*r'ia:ib\ sócîos que representem pelô menos 5l%
{cinquenta e um por cento) do capital social.

Parãgrafo Prirneiro: Fica ress¡lvado o direito ao sécio que desÊJ:ar retirar-se da Sociedade" de

vender as suäs quotås sociais à própria Sociedade, sendû neste caso os seus haveres apurados
,r! pagos na mesma forma do estipulado na cláusula décima prímeira e observêdo o que dispãe

a cláusula décima terceira.

Faragra{o Segundo: Os sóeios Fabiana de Carvalho Castro, Fernanda Almeida Torres Pontual

de Lemos, Lucia Helena Caetano; Ludmilta Píres de Almeida Le Maitre e Oswaldo Macedo

Ribas, individualmente, e por ocasião da sua saída, terão obrigatûriamente que oferecer as

suas cotås sociais prilneiramente parã a sócia CDil PARTICIPAçÕES LTDA., e por últ¡mo, cãso

a CDN PARTICIPAçÕES LTDA. não aceite a oferta, para os demais sócios que, senì ordem de

preferência, deverão {azer as suas opçöes por escrito.

CIAUS[,,L4 DÉC¡MA TSRCEIßA - O sócio que desejar retirãr-se da Sociedade deverá conrur¡ícar

a sua intenção, o mûtivl) e a sua opção" por eserito, aos demais sóciðs ou a Sociedade, com a

antecedência mÍnirna de 60 (sessenta) dias, através de correspondôncia protocolada na sede

da Sociedade su na residência de todos os sócìos remanescentes.

CßUSUU üÉCIMA QU.ARTA * Os administrador,es declaram pära os devidos fins, que não

estãÕ incursos ern qualquer dos crimes pr€vìstos no artigo 1.O11, parágrafo 19 do Código Civil

ou em lei especial, ou em virtude de condonação criminal, ou por se encontrarem sob os

efeitos dela, a pena que vede ainda que temporar¡amente, o acesso a cârgos públicos; ou par

crime falimentAr, de prevaricação, peitâ OU Suborno, concussão peCulatO, ou contra a

economía popular, cofitrå o sisterna financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra asrelações de consumo, fé prJblica, ou a propriedade, que os lmpeçam

de exercerem atividade empresarial.

CIAUSULA ÞÉC¡IVIA QlJlI\ITA - As alterações do contrato social dependÊrn, psra sua validade

e registro, da aprovação de sécios que representern no mínimo % {três quartos) do capital

sacial"

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - A Sociedade poderå ser dissolvida nos casos previstos ern Ê

de aco¡"do com o que prëce

do Código Civil.

itua o artigo 1.087, combinEdo com o artigo 1.044,
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cLAUsUt-A DÉ$MA sÉflMe ' A Sociedade será regida de aeordo corn o Código Civil e,

supletivar,nente, pelas normas das Sociedades anônimas, com base nas Leis nos 6.404/76 e
alteraçðes posteriores,

CtÁUSULA ÐÉClMÀ oITAVA - Fica eleito o.Foro da Comarca da Capital do Estado de São Pa'ulo,

para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios, que porventura possam.surgir orìundas dÐ presentê

c0ntråtü.

E, por estarem deste modo justos e contratâdos, assinâm o presente, em 3 (três) vlas de

mesma forma e teor, na presença das testemunhas abaìxo, pãra Õs fins e efeitos legaîs.

São Paulo, 15 outubro de 2020:

AçõES LTDA.

p. Ferraz de 0 Sarbosa

LTÞA.

Yuquelson Barbosa

Sécio

MARCOS ANTONIO MICHELINI

p. Affonso Prado Filhs

tlL, ?021

com sslo do aotonlbidado '
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(Continuação do púgînø'de assinaturos da 47s AlteraçãÐ do Contrato Socia! da CON Cornunllação
Carporativo Ltda. dstods de 15 dE outubro de 2020,)

Ðiretor eleito:

FÁBIû DOS

Testernunhas:

1

RG ns.
Daniela C. H. pavan
R6:37.434.s80-6

CPF: 438.7G6.489-66

Nome:

RG ne.
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São Faulo, 07 de autubro de 202Û.

A
LtJ üA }.I EI"ENA CAËTANO
ILçia.caetaqs-eEmsil rco Jr1

Ref.: Convocacâs nara Reu$ão de 9óclps a.ser realíz,ada em 15 {e

Comunicgção Corpor'atir¡a Ltda t

Prezados,

Servimo-nos dã presente pära convocá-los a cûrnpârecer na seds da CD${

Corn*nicação Corporativa Ltda. ("5qCiedade"), no dia 15 de outubro de 202CI, às 1Sh'

em 5ão Paulo-sP, na Avenida 8rígadeiro Faria Lima, 2.601, 9Þ andar, conjuntos 91, 92 e

9.3, Jardim Par¡listano, São Paulo * Sp, CEP 0X451-00! para deliberar sobre a 413

Alteração do contrato social, nos termos abaixo:

Alteração do endereço da Sede da Socisdade;

Alteração do endereço da Filìal do Rìo de Janei¡'o da Sociedade;

Alteração do Quadro Sscietário da Sociedade; e

Alteração da Administração da Sociedade.

Sendo o que nos cumpria para o momento'

Atenciosamente,

p ta

Financeiro
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( São Paulo, û7 de outubro de 2CI20.

À
TERNANDA AIIVt€IÐA TORRES PÕNTUAT D€ LE*NOS

Fernanda.almeida@cdn,corn.br ^:-:

Ref. Con-v",ccacãs narq ßeuqião de,.$dcios a sqr resli¡ada em 15 de

ql¡tubro de 3020 - 41e Aheracão dq Ccntrato Social da CD"N

Comunicacão Corporativa Ltda.

Prezados,

Servimo-nos dà presente para convocá-los a comparecer na sede da CDN

comunicaçäocorporativaLtda.("5ociedade"),nodia15deoutubrode2020,às10h"
em São Paulo-SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.6A!,9e andar, conjuntos 9L,92 e

93, Jardim Paulistano, 5ão Pat¡lo - SP, CEP 01451-00X, para deliberar sobre a 41â

Alteração do Contrato Social, nos termos abaixo:

{a} Alteração do endereço da Sede da Sociedade;
(bl Alteração do endereço da Filial do Rio'de Janeiro da Sociedade;

{c} Alteração do Qu¡dro Societårio da Sociedade; e

{d} Alter:ação da Administr,açäo da Sociedade.

Sendo o quË nos cumpria pãra o momento.

Atenciosamente,

Financeirs
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( São Paulo,07 de outubro de 2020.

Ao
Ëspólio de OSWALDO MACEDO RIBAS

den¡seeutieûg¡@¡A!4a

Ref.:

CDN Comunicacão Ço(notativa ![da.

Prezados,

Servimo-nos da presente para convocá-los a comparecer na sede da CÞN

Connunicação Corporativa Ltda. ("Sociedade"), no dia 15 de outubro, ås 10h, em São

Paulo-SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 9e andar, conjuntos 91, 92 e 93,

Jardim paulistano, 5äo Paulo - 5P, CEP 01451-001., para detiberar sobre a 41e Alteração

do Contrato Social, nos termss abaixo:

{al
(b)

{cl
(dl

Alteração do endereço da Sede da Sociedade;

Alteração do endereço da Filial do Rio de Janeiro da Sociedade;

Alteração do Quadro Societário da Sociedade; e

Alteração da Administração da Scciedade.

Sendo o que nos cumpria para o momento.

Atenciosamente,

p.

Financeiro
bosa
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'Vålklo som0nte com sol0 dê sut0flllcidåde '
awe¡lrtc¡CÃO - Aut0ntict I Þros€nte
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São Paulo,07 outubro de 202O.
(

À
LUDM¡LI.A PIRES OË AI-MEISA tE MAITRE

I udmillã.lenæ¡tre@cdç¿pm. br

Ref.: Çonvccacãg qara Rsunião dg$.g9ios a ser realieada em 15 de

outuþro dp ?020 ' 41?. Altera$ãg {o Cqntrato Social da CDN

Ccmu nicacão Csrparqtf va Ltda;

Pre¡adcs,

Servimo-nos da presente pâra convocáJos a comparecer na sede da CÐN

Comunicação Corpor,ativa Ltda. ("Sg$gdg&"). no dia 15 de outubro de 2020, às l{lh,
em São Paulo-SP, na Ayenida Brigadeiro Faria Lima, 2.501, 9e andar, conjuntos 91, 92 e

93, Jardim Paulistano, 5ão Paulo - SP, CEP 01451-001, para deliberar sobre a 41e

Alteração do Contrato Social, nos termos abaixo:

{a} Alteração do endereço da Sede da Sociedade;

{b} Alteração do endereço da FiNial do Rio de Janeiro da Sociedade;

(c) Alter.aç'ão do Quadro Societárío da Sociedade; e

td) Àtteração da Administração da Sociedade.

Sendo o que nos cumpria Para o momento

Atenciosamente,

p.

Fìnaneeiro
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( 5ão Paulo, û7 ot¡tubro de 2020

À
FABIANA BE CARI/ALHO CASTRO

fa biâna.caãtro-{Pßdn"ç0m, br

Ref.; Convocacão para Reunião deJóçios a ser re,âljæda em 15 de

outubro de 20?0 - 413*A!!,qfaqão do Conlrato 9oçiql..Ca ÇD¡l¡

Comunicacão Comorativa Ltda.

Pre¿ados"

Servimo*nos da presente para cûnvocá-lss a compârecer na sede da CDN

Comunlcação Corporativa Ltda. ("toçiedade"), no dia 15 de outubro de 2020' às 1Oh,

ern $ão Paulo-SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601,, 9e andar, conjuntos 91, 92 e

93, Jardim Paulistano, 5ão Paulo - SP, CEP 01451-001, para deliberar sobre a 41e

Alteração do Contrato Social, nos termos abaixo:

Atteração do endereço da Sede da Sosiedade;

Alteraçåo do endereço da Filial do Rio de Janeiro da Sociedade;

Alteração do Quadro SocietárÍo da Sociedade; e

Alteração da Administração da Sociedade.

Sends o que nos cumpria para o morntflto

Atenciosamente,

r Fin,anceiro
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JUCESP - Junta Comqrçi31,{+EsledBJe São Paulo
Ministérío da lndústria, Comércio E¡ter*ioj e..Se¡iiiços - - : ^ 

-

0 epartã menlo de Registro E mprcçerial-c lnte grçaqo *-ÐHFl
Secretaria de DesenvolvÌmento Econômico

s

!üt irN * S
_.Jr" .,fi j.i¡Y

JUCFSP
"i etJ a:qtrrd¡l rjü
¡Ësd¡ * 51o Ê)! tt

"^ Seclþræño :-' ":'

Ëu, FABIO YUQUELSON EAHBüSA, portador da Cédula de ldentidade ne 17503896-X, inscrito no Cadaslro de

pessoas Físicas - CpF ssb ne 276.5g2.?88-00, na qualidade de tiùJlar, sócio ou responsável te$_al da empresa. CDN

COrr¡i¡N¡CÃCÀO CORpORATIVA LTDA, DECLAA'O estar ciente gge_o,F9I]ô*:LECIMENTO situado na(a) Hua

Alvorada, 1151, S e 6 and sl3, Vlla Otímpia, SP, Sâo Paulo, CEP 04550-004, p_ara exercer suas atividades

rãgutar;änte, úcvgRÁ oeTEn parecer municipai sobre a.viabilidade de instalação e luncionemento.no local

inõicabo, conforme diretrizes estàbelecidas na iegislagão de uso,e,ocupeção do_solo, posJu.r96--f,ury|'!ajs €

iestiiçãei dás areas de proteção ambiental, nos termos-d9 gfn l! ^S20,.d.0. 
Decreto.Estadual nq 56-660/2010' bem

como crRÏFtcÀDCI oi: llienclAuet{To tNTEcRADo vÁupoi obrìdo pelo sistema Via Rápida Empresa -
Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecirnento,.em sua atividade.or, qt!p$ d*

arividades, ou quatquer oWä Oaå coåCições determinantes à èxpedição ds_Certificqdo {e L¡cencialqlto lntegËdo'
implica na'perdä de'sua validade, assumindo, desde o momento da alteraçåo, a obrigação de renová-lo. 

ä

FABIO YUOUELSON BARBOSA
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40r.xr¡snlû fcri'åsslnado elstrçñicañefite par FAEIO YUQUgLSAN BARSOSA'
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JUCESP - Junta ComqrsiU¡qqEsladp-de São Paulo
Ministério da lndústria, Comércio Eñtef¡t q Serürqos - ^ :,,'
Depadamento de Regisìro ÉmprêSâr¡åtie ln&grüçåo qÞRãl
Secretaria de Desenvolvimento Econömico

+V ts.S.l'
.:. :5. js À:

JUCESP
-¡dñræÞ¿i¡à
É*,å¿a'9JsPsl:

Declaração

Eu, FABIO YUQUELSON BARBOSÀ, porïador cta cédula de ldentidade ns 17503896-X, inscrilo no cadastro de

pessoas Físicas - cpF sot;d z7o.ãeå,7an-oo, nãìt¡ãiaatie'outitutar, sóeio ou responsáve! tegqld-a empresa cDN

COI'4UNIGACÀO CORPCIRATIVA LTDÄ., oÉCUtnO estar cienta quê.o 11I¡?^Ë-u5CIMENTO situado nota)

Avenìda Almirante garroso, ú, jS and ät 35, Centro, RJ, Rio. de Janeiro, CEP 20031-0t4' para.exercer suas

arividades regutarmentu, óËvlnn oBTER pareeer muåieipal sobre a viabilidade do instalaçå,o-:.1ïliT.1]:,11^1.no

fo*áii*ãõ"ãõ, côntormï diietrizes cstabeleöidas na legislação de_ uso e ocupaçåo dÐ solo, postüras muntcrpars e

ie*îriçOãr ããË areas Oe p?oteøoã*qiq"1g1,,no. termoä do'art. 24, $2e,. d,9. Decieto.Ëstadual n0 56'660/2Û10' ben

""*; cÈCrirrcÀoo 
-ÞË' 

uôEñctAMEñi.b INTÈen*uo vÁutno, obtido pelo sistema via Rápida Empresa -
Módulo de Licenciamento Estedual.
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para verificar aç assinaturas clique no [nk: titùis:¡¡¡w,¡vpbrtatdeásiihãturas.com-brf/erificar/33c0-6EFÊ-

47SB-62DC ou vå até o *ite https:llwww.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

DATA DE ABERTURA

02109/1987
CoMPROVANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÃO

CADASTRAL

NUMT.RO DE tNSCR|çAO

57.863.85,tr0001 -1I
MATRIZ

NOMT hMPRESARIAL

CDN GOMUNICACAO CORPORATIVA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENÏO (NOME DE FANTASIÐ

CDN
PORTË

DEMAIS

E DA PRINCIPAL

70.20.{.{10 - Atividades de consultoria em geståo empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

73.20-3.{10 . Pesquisas de mercado e de opinião pública (Dispensada *f

82.30.041 -Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)

CODIGO E DESCRIçAO DA NATUREZA JURIDICA

20ô-2 - Sociedade Empresária Limitada

NIJMERO

11 51

(;OMPLEMENTTJ

ANDARSE6SALA3

CEP

04.550.00¡l
BAIRROIDISTRIÏO

VILA OLIMPIA
MUNICIPIÔ

SAO PAULO

ENDEREçO ÊLETRONICO

ABC.D|RETOS@GRU POABC.COM
TELEFONE

(11) 9999€999

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SIIUAçAO CADASIRAL

ATIVA
DATA DA SITUAçAO CADÀSTRÀL

03/1rl2005

MOTIVO DE SIIUAÇAO CADASTRAL

SITUAçÃO ESPECIAL DATA DA SITUAçAO ESPECIAL

UF

SP

(*) A drspensa de dlvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requrisüos constanf€s na Resolução CGS/M no 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legÌslação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Faderal qualquer
resnonsabilidade quanto às atividades drspensadas.(,

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

Emitido no dia2610712021 às 16:49:49 (data e hora de Brasília). Página: l/l
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Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadaçäo e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastra¡s

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 57.863.854/0001 -1 I
G.C.M: 3.611.294-l

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

Credenciamento DEC

CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA

Comum

Produtiva

R ALVORADA 1151 ANDAR 5 E 6 SALA 3

VILA OLIMPIA

04550-004

(11) 9999-9999

to/ot/2007

L3/03/2007

Não consta

Comercial

299.097.0737-4

30/LL/2021

06/os/2076

2911212017SecundárioServiços de organização de feiras, congressos, exposições
e festas

8230-0/01

291',!212017SecundárioPesquisas de mercado e de opinião pública7320-3100

29t12t20't7PrincipalAtividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

7020-41o0

Data lnícioTipoDescriçãoCódigo

CNAE

2TFA011011200751314

TFE101o11200732301

5ISS29t12t20177218

2.5ISS29112120177161

5ISS101011200731r5

5ISS10to1t20073093

Qtd.AnúnciosAlíquota do lmpostoTributoData de lnícioCódigo

Código(s) de tributo(s)

1de2



ffi
Prefeitura do Municipio de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastra¡s

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 57.863.854/0001-1 9

C.C.M: 3.61'1.294-1

Expedida em 13t12t2)21via lnternet com base na Portaria SF no 018/2004,de25 de março de2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição

cadastral mobiliária do contribuinte þerante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados

cadastrados no órgão fiscal emissoi do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de

emissão.

Código para verificação de autenticidade: BsSTPzZb
Data de validade: 1310312022

2de2



29t06t2021 Certidäo de Pessoa Jurfdica Não lnscrita - lmpressåo

r' GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PNUIO

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAçÃO TRIBUTÁRIA

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAçAO TRIBUTARIA

€ertidão dc Pessoa Jurfdica não inscrita no Gadastro dc Contribuintes

GNPJ 57.863.854/000r-19

Não existe Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo associado ao CNPJ 57.863.854/0001-
19 até a data e hora de emissão desta certidão.

A aceitação desta certidão
httE¿uuu4êdeÊp.f¿¿gú-eép-s-plLû.

está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

Data e hora de emissão: 29/O61202L 11:06:26

Código de controle da certidão : la1Sad1a-bdc5-4b9b-87f8-5c0ef99cbf9a

Obs.: esta certidâo não é válida para produtores rurais.

\*í.&.

1t1



Certidão Número: 0632316 - 2021

GPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:
57.863.854/

CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA.

18/4612021

16t09t2021

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos: lmposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização lnstalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscal¡zação de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serv¡ços de Saúde - TRSS {lncidência a partir de Jan/201 1 )

lmposto Sobre Transmissão de Bens lmóveis - lTBl

Unidades Tributárias:

CCM 2.808.201-0- lnicio atv:01/06/1998 (AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 02601 - CEP: 01452-000 - Cancelado em: 03/09/1999)

CCM 3.611.294-l- lnicio atu :'1010112O07 (R ALVORADA, 1151 - CEP: 04550-004 )

CCM 9.448.521-6- lnicio atv :0210911987 (R MAESTRO ELIAS LOBO, 01051 - CEP: 01433-000 - Cancelado em: 31/08/1992)

CCM 3.060.470-2- lnicio atv :251071200'l (AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 02601 - CEP: 01452-000 )

CCM 4.150.396-1- ln¡c¡o atv :031O812010 (AV BRIG FARIA LIMA, 02413 - CEP: 01452-000 - Cancelado em: 161'1112015)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que se verif¡quem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período cont¡do neste
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em DÍvida Ativa
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situaçäo Fiscal do Contribuinte supra, referente
aos créd¡tos tributários inscritos e não ¡nscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada å verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
http ://www. prefeitura. sp. gov. br/cidade/secreta rias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Ë
PREFEITURA DE
sÃoPAulf)

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Gertidão Gonjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão expedida com base na Portar¡a Conjunta SF/PGM no 4, de 12 de abril de 2017,lnstrução Normativa SF/SUREM no 3, de 6 de abril de 2015,
Decr€to 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 1 3 de agosto de 2010 e Portaria SF no 268, de 1 1 de outubro de 2019.

Cert¡dão emitida às 11:54:58 horas do dia2110712021 (hora e data de Brasllia).

Gódigo de Autenticidade: D90EDFOC

A autenticidadê dosta cortidäo deyerá aer conf¡rmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefêitura.sp.gov.br/sf



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / lE: 57.863.85410001-19

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

Certidäo no 2108A023797-60

Data e hora da emissäo 0310812021 11:29:13

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua o<pediçåo.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio
www. pfe. fazenda.sp. gov. br

t.,t'
v\
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271051202',1

r-
Consulta Regularidade do Empregador

1./'íiiii ì¡ i;rr;;ilii:l;

C/|.'x/f
i]AIXA ECONÔM!CA FEOERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 57.863.es4/ooo1-19
Razão SociaI: CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA

Endereço: RALVORADA 1151 ANDAR 5 E 6 SALA3/VILAOUMPIA/ SAo PAULO/sP/
04550-004

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: 1 3 | 04 / 2O2t a tO / O8/ 2o2L

Ceftificação N úmero t 2O2LO4I3004B 192 1928809

Informação obtida em 27/O5/2021 16:01:06

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

(,.-,

https://consulta-crf.caixa. gov.br/consultacrf/pagesi/consultaEmpregadorjsf

li'



Página 1 de 1

PODER JUDTCIARIO
JUSTÏÇA D0 TRABAL¡ÌO

CERTIDÃ.O NEGATIVA DE OÉETTOS TRIIBALHISTAS

Nome: CDN COffiINTCACAO CORPORATTVA LTDA (uatnlZ E FILIAIS)
CNP,J: 5"7 .863.854/ 0001--l-9
Certidão n": l-6753183 /202L
Expedição: 27 /05/2o2r, às 16:oL:59
Validadez 22/I1-/2a2L - l-80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que cDr{ coünNrcAcÀo coRpoR-e,TrvÀ rrTDà (r¡ATRrz E FrLrArs) ,

inscrito(a) no CNP'J sob o n" 57.863.854/0001-19, NÃo CoNsTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certídão emitída com base no art. 642-A da Consolidação das Leís do
Trabalho, acrescenLado pela Lei n" 3.2.440, de 7 de julho de 201-l-, e
na Resolução Administrativa no L47o/20L1- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 211-1-.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabafho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores ã data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceJ-tação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet, (http z / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitída gratuitamente.

rr{roRüaçÃo ruPoRTÀ¡¡TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ilusti-ça do Trabalho quanto às obrígações
estabelecídas em sentença condenatóría transítada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencíários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em leii ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mínistério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

{,

lr

,i

i]ú1"ìda= e ÈugesLõÈs: cnlitÊi:sL. jr:s.br



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFE¡TOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À OÍVIOI ATIVA DA UNIÃO

Nome: CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA
CNPJ: 57.863.854/000{ -l I
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçåo do
sujeito passivo no åmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas
nas alfneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida às 12:02:12 da dia2110712021 <hora e data de Brasílía>.
Válida até 17 l0'l 12022.
Código de controle da certidäo: 20A2.9BlE.EF36.8DD9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

-À,
\¡..
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Certidão Número: 0632316 -2021

CPF/CNPJ Raiz:

Gontribuinte:

57.863.854/

CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA.

1810612021

1610912021

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos: lmposto Sobre SeMços - ISS

Taxa de Fiscalizaçåo de Localizaçâo lnstalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecìmento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serv¡ços de Saúde - TRSS (incidência a parth ds Jan/201 1 )

lmposto Sobre Transmissão de Bens lmóveis - lTBl

Unidades Tributárias:

CCM 2.808.201-0- ¡nicio atv :01/06/1998 (AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 02601 - CEP: 01452-000 - Cancelado em: 03/09/1999)

CCM 3.61 1.æ4-1- lnicio atv :10101120O7 (R ALVORADA, '1 151 - CEP: 04550-004 )

CCM 9.448.521-6- lnicio atv :0210911987 (R MAESTRO ELIAS LOBO, 01051 - CEP: 01433-000 - Cancelado em: 31/08/1992)

CCM 3.060.470-2- lnicio aN :2510712001 (AV BRIGAÐEIRO FARIA LIMA, 02601 - CEP: 01452-000 )

CCM 4.150.396-1- lnicio atu :03/08/20'10 (AV BRIG FARIA LIMA, 02413 - CEP: 01452-000 - Cancelado em: 1611112015)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que se verif¡quem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Ðívida Ativa
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dív¡da Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
http ://www. prefeitu ra. sp. gov. br/cidade/secreta rias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

\

I

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Gertidão Gonjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

SÃt¡PAUIJO
PREFEITURA DE

Ë

Cert¡dão exped¡da com base na Portar¡a Conjunta SF/PGM no 4, de 12 de abril de 2017, ¡nstrução Normativa SF/SUREM no 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF no 268, de I 1 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 11:54:58 horas do dia2110712021 (hora e data de Brasilia).

Código de Autenllcidade: D90EDFOC

A autenticidade desta certidão deverá ser conftrmada na página da Secretaria Municipal dâ Fazenda httpJlwww.prefeitura.sp.gov.br/sf
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PODER JUDICIARIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GERTTDÃO ESTADUAL DE D¡STRTBUTçÖES CíVE|S

âERT4DÃO No:15064ö

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

FOLHA: I/I

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformações Cíveis do(a) Comarca de Säo Paulo -

Capital, no uso de suas atribuiçöes legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCn, CONCORDATAS, RECUPERAçÕES JUDIC|A|S E EXTRAJUD|CIA|S, anteriores a
0510712021, verificou NADA GONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de' ******r**ii******

CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA, CNPJ: 57.863.854i0001-19, conforme indicação
COnStantg dO pedidO dg CgftidãO.*******************t*******************************************************

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

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

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

Näo existe conexão com qualquer outra base de dados de instituiçäo pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fomecidos 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, 6 de julho de2021.

(,. 0049618566
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M]NISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS]L

slsTEMA PUBLICO DE ESCRTTURAçÃO D|GITAL - Sped Versão: 8.0.5

RECTBO DE ENTREGA DE ESCRTTURAçÃO CONTÁBIL D|G¡TAL

TDENTTFTCAçÃO DO TTTULAR DA ESCRTTURAçÃO
CNPJ

57.863.854/0001 -1 I

TDENTTFTCAçAO DA ESCRTTURAçÃO

DA EscRrruRAçÃo

NIRE

35218344286

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COI/I OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

ou¡¡rr¡g¡çÃo Do sTcNATARIo cpF/cNpJ N'ME rosÉm oo
CERNFrcADO

coNTABtLtSTA 27801415817 ELTEZER DE 794351645631473260
SOUZA:27801415817 5

pRocuRADoR 2s0ss451860 tÄijä$!ilr?Ëruåf 7337414u86231700e

NÚMERO DO REGIBO:

5F.E2.62. DF.45.88.54.64.AC.26.CF.6C.
A7.A5. r 5.31 .D5.C4.A0.F8-0

VALIDADE

0810112O2O a
07t01t2023

1810312O20 a
18t03t2023

RESPONSÁVEL
LEGAL

Não

Sim

Escrituração recebida via lnternet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 1710512021 às 10:18:40

DB.58.1 D.06.E9. 1 9.54.2D
8F.80. 1 E.97.69. E3.7D.89

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

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

\.:
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NOMÊ EMPRESARIAL

CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA

TDENTTFTCAçÃO DO ARQUTVO (HASH)

tF,E2.62.DF.45.88.54.64.AC.26,CF.6C,A7,A5. 1 5.31.D5.C4.A0,FE

{ATUREZA DO LIVRO

]IARIO GERAL lì:i'* 
Do LrvRo

FORMA DA ESCRITURAçÃO CONTÁBIL

-ivro Diário

þeniooo r

b't,o',,roro a311121202(

Lei Complemenlar no 124712014.
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Entidade: CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA

Período da Escrituração: 0110112020 a3111212020 CNPJ

Número de Ordem do Livro: 138

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 3'l de Dezembro de 2020

57.863.854/0001-19

BALANçO PATRTMONTAL

Nota

å

Descriçåo

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CONTAS A RECEBER. CLIENTES

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

IMPOSTOS A COMPENSAR/RECEBER

OUTRAS CONTAS A RECEBER

NAO CIRCULANTE

DEPOSITOS JUDICIAIS

PARTES RELACIONADAS

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO

INTANGIVEL

PASSIVO

CIRCULANTE

CONTASAPAGAR-EMPRESA

PROVISOES

OUTROS CREDITOS

SALARIOS E ENCARGOS

IMPOSTOS A RECOLHER

RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS

NAO CIRCULANTE

OUTROS CREDITOS.

PARTES RELACIONADAS.

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS

RESULTADOS DISTRIBUIDOS

AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO

Saldo lnicial

R$ 23.936.992,46

R$ 16.588.287,0r

R$ 391.105,55

R$ 8.315.638,12

R$ 296.967,24

R$ 76.229,51

R$ 6.413.775,63

R$ 1.094.570,96

R$ 1.559.727,71

R$'1.536.513,00

R$23.214,71

R$ 5.788.977,74

R$ 3.280.619,43

R$ 1.021.585,57

R$ 1.486.772,74

R$ 23.936.992,46

R$5.722.U3,72

Rs 388.1r8,65

R$ 3.016.120,50

R$ 858.471,1 1

R91.292.240,23

R$ 167.893,23

R$ 0,00

R$ 362.616,80

R$ 343.864,81

R$ 18.751,99

R$ 17.8s1.531,94

R$ 3.000.000,00

R$ 14.372.035,70

R$ 0,00

R$ 479.496,24

Saldo Final

R927.820.704,21

R$ 19.516.580,79

R$ 586.685,10

R$ 6.445.788,01

R$ 192.261,92

R$ 23.M0,80

R$ 10.673.884,09

R$ 1.594.320,87

R$ 786.316,07

R$ 740.360,20

R$ 4s.955,87

R$ 7.517.807,35

R$ 3.012.817,53

R$ 483.772,67

R$ 4.021.217,15

R$ 27.820.704,21

R$ 13.890.078,94

R$ 1.51 1.407,55

R$ 10.407.790,13

R$ 776.160.88

R$ 755.294,56

R$ 277.334,69

R$ 162.091,13

R$ 3.220.031,99

R$ 3.213.289,94

R$ 6.742,05

R$ 10.710.593,28

R$ 4.195.256,47

R$ 5.320.536,70

R$ 0,00

R$ 1.194.800,11

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituraçäo Digital- Sped
(
'-lersão 8.0.5 do Visualizador
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Entidade: CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA

Período da Escrituração: 0110112020 a3111212020 CNPJ

Número de Ordem do Livro: 138

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

57.863.854/0001-19

DEMONSTRAçÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCTO

Saldo antedor

R$ 48.875.575,18

R$ (3il.032,87)

R$ 49.168.595,29

R$ (0,03)

R$ 71.012,79

R$ (5.111.887,13)

R$ (803.381,56)

R$ (3.700.421,28)

R$ (2.sss.323,58)

R$ 347.345,92

R$ 1.599.893,37

R$ 43.763.688,05

R$ (52.052.631,03)

R$ (19.461.0r2,10)

R$ (7.467.985,e1)

R$ (140.ær,21)

R$ (24.592.115,81)

R$ (1.006.103,31)

R$ (67.546,54)

R$ 682.963,85

R$ (8.288.%2,98)

R$ (511.414,93)

R$ 205.125,29

R$ (716.540,22)

R$ (8.800.357,s1)

R$ 2.647.659,69

R$ (6.r52.698,22)

å

Saldo atual

R$ 42.940.179,07

R$ 0,00

R 42.940.179,07

R$ (0,00)

R$ 0,00

R$ (4.641.637,97)

R$ (701 .047,01)

R$ (3.229.064,96)

R$ (2.143.805,22)

R$ 255,487,68

R$ 1.176.791,54

R$ 38.298.54r,10

R$ (50.483.291,08)

R$ (12.959.292,80)

R$ (14.334.270,87)

R$ (76.663,66)

R$ (21.649.967,50)

R$ {473.806,3e)

R$ (247.062,59)

R$ (742.227,27)

R$ (12.184.74e,e8)

R$ (532.618,75)

R$ 520.230,44

R$ (1.052.849,19)

R$ (12.717.368,73)

R$ 3.737.050,36

R$ (8.980.318,37)

Descrição Nota

(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA

APROPRIACAO DE RECEITAS FUTURAS

RECEITA COM PRESTACAO DE
SERVICOS

(-) SERVTCOS CANGELADOS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

(.) DEDUCOES DE RECEITAS

(-) Prs s/ REGETTA

(-) coFrNS s/ RECETTA

(-) rss s/ REcErrA

PIS CREDITO NAO CUMULATIVO

COFINS CREDITO NAO CUMULATIVO

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

(-) DESPESAS OPERACTONATS

(-) DESPESAS COM PESSOAL

(-) DESPESAS GERAIS E
ADMINISTRATIVAS

(-) DESPESAS TRTBUTARTAS

G) DESPESAS COM CLTENTES

(-) DEPRECTACOES E AMORTIZACOES

(-) DESPESAS/RECETTAS FTNANCETRAS

G) EOUIVALËNCIA PATRIMONIAL

(-) (=) LUCRO OPERACIONAL

(-) RECETTAS (DESPESAS) NAO
OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

(-) DESPESAS NAO OPERACTONATS

(-) (=) LUCRO ANTES DO lR E CONTR.
soctAL

PROVISAO P/ IMP, DE RENDA E
CONTR,SOCIAL

(-) (=) LUCRO LIQUIÐO DO EXERCICIO

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

t l"r.ao 8.0.5 do Visualizador Página I de 1
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ENtidadE: CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA

Período da Escrituração: 0110112020 a3111212020 CNPJ

Número de Ordem do Livro: 138

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

57.863.854/0001-19

Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

'lúmero de Ordem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

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

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

\ome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

TERMO DE ABERTURA

CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA

35218344286

57.863.8M/0001-19

r38

DIARIO GERAL

å lii;rrXi

(

SAO PAULO

31112t2020

83729

TERMO DE ENCERRAMENTO

CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA

DIARIO GERAL

r38

83729

01t0112020

31t12t2020

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

Ç,,rao 8.0.4 do Visualizador Página 1 de 'l
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DEcLARAçÃol DA BoA snunçÃo FTNANcETRA

Declaro para fim da Concorrência05l2O21, processo SEGOV-PRC-202L/O07A6, da secretaria de
governo, unidade de comunicação do Governo do Estado de Sâo Paulo, que a empresa CDN

Comunicação Corporativa Ltda, CNPJ: 57.863.854/0001-19, oferece os seguintes índices de acordo
com o consolidado de seu Balanço Patrimonialde 31de Dezembro de2O20, em cumprimento ao
disposto no item 6.1.3, alínea "C" do referido Edital.

Planilha de Comprovaçäo da Boa Situação Financeira

L,t9
13.890.078,9 4 + 3.22O.O3t,99

LG= 19.5 16.580,79 + 786.316,07

>t
Passivo Circulante + Passivo não Circulante

LG=
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

São Paulo, 20 de julho de 2021.

ELIEZER DE

SOUZA:27801
4158'.17

Assinado de forma
digital por ELIEZER DE

SOUZA:27801 415817
Dados: 2021.07.12
l0:35:50 -03'00'

Eliezer de Souza

cRc 1sP 222.6sL/O-8

\

&-
t'\cdn

1,63

1.3.890.078,9 4 + 3.22O.A3L,99

SG= 27.820,704,2L

>1
Passivo Circulante i Passivo näo Círculante

SG= Ativo Total

1,41

13.890.078,94

LC= L9.5L6.580,79

>1
Passivo Circulante

LC=
Ativo Circulante

U

comunrcaçao
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ANEXO V

A QUE SE REFERE O ITEM 6.L.4,L. DO EDITAL

Nome completo: Viviane Alvarenga de Freitas, RG ne: 23 92L249-6 CPF n' 174 858
378 69, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante CDN Comunicação Corporativa
Ltda., empresa inscrita no CNPJ sob o n" 57.863.854/OOOL-I9 interessado em
pa rticipa r da Concorrê ncia ne OS / 2O2t, Processo S EG OV-P RC -202L/ OO7 06:

a) está em situação regular perante a Secretaria Especialde Previdência e

Trabalho do Ministério da Economia no que se refere a observância do
disposto no inciso XXX|ll do artigo 7.e da Constituição Federal, na forma do
Decreto Estadual ne 42.9LUt998;
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 tI7 da Constituição Estadual.

5ão Paulo,02 de agosto de2O2I

Viviane Alvarenga e Freitas I CPF: L74.858.378-69
Representante legal por procuração.

\¡'lï'
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ntpc"v.t*çÃç

tutorgante

Â CÞN Ccmunicação Corporativa ttdâ" lnscrita sob c CNIiJ ns. 57.8i;3.854/0001"J.9 corn secle

na ßua Afvorada, 1151 * 5" ancJar, Vifa Olimpia, CåP; Û455t-Üt)4, 5"1ç Paulo / 5P, nests a¡o

rí)pr{¡sûntêdâ por sru rcprescnlante:; legal, Fabir:.5au¿a dos Santcs, ßr;¡siieiro, inscritn nn CPF

sr:l¡ o n": 270.?10.8û3-72 e Rtj n" l.$.248.74ú * 5P e tabia Yuquelson Barbosa, tlrasileito,

ínscrita no CËË sob a n": 27ç.592.7118-l]Û e RG n" 17.503,896-X * SF.

Outcrgada

Viviane Âlvaro n git d* tre itas, RG. : 23. 921.. 249-6 e CP F. : 1.74.858'378-6S

0bjeto
Re presenlarä {}utürgår}lr na Concorrê¡lcia û5/?021, pr*cclssos[üOV pRC-20?]-lÛÛ706' da

secretaria de governo, u nìdade de çom urrícaçãn da G ov*rno da ãstado de S.1o Paulo para a

prestaçãa rie serviç:os de assessnria de imprensa e ü:nrunicação para a Subsecret;rìa de

Comurricação-* órgão ce ntral cÌß Sisterni¡ de C*rnunícnçãa dc; [stado de Sãc Paulo * SlCC]M,

ccnforme [rJit*i supracitado c seu$ ånexLì5.

P*dere¡
Apresentar rJocumentaçâo e ¡:rapcst¿s, pfirticipar de sesscics públicas de ab*¡'tur¿l de

dc¡cumentosrje h*hiiiraC.;ia e ci* proposta:, assin;lr as respectivãs ilTãs, r'eg,istrar r:cr.:rrâtlcias,

formular inrpugnaçð*s, interpar re {urs{.1:i, l'e*untiilr *c¡ clire itn rJs recurs*, rent¡¡rcì¡¡r a recurSô

interpr:sto c+ assìnar tç:tJcs e:s atûs {: quaisquilr clocullenlcs indi:¡:ensáveÌ:; à raaiizaçär.: eJo

ce rtãme e ao krrxr e fiel *urrrprirnento do presente trranclato.

5äo Paulu, 15 de julho de 2*21"'

l'

Ib

cdn

a Cçr 5¡ntos
CPF sab a n" : 77Q")-?ü,81¡3-7?

ftG n' ,l.9.?"48.746 *5P c':

arbo*a
e¡ n": 7- l(i.59?. 788.00

n' 17.503.S96 X *5fl
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