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INTRUMENTO PARTICULA DE ALTERACÃO

DE CONTRATO SOCIAL

DA EMPRESA

BRAGANCA JORNAL DIÁRIO LTDA-EPP

CNPJ nO 13.042.200/0001-59

Pelo presente instrumento particular alteração de
contrato social, e na melhor forma de direito, seus signatários:

01 - José Omair de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da cédula de identidade RGn.° 5.074.584 expedida pela SSP
SP, inscrito no CPFsob n.O 824.203.608-00, residente e domiciliado na
Avenida Dr. Victor Justino Markowicz nO366, no loteamento denominado
de "Village Santa Helena", Bairro da BoaVista, nesta cidade de Bragança
Paulista, Estadode São Paulo.

02 - Luiz Antonio de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro
agrônomo, portador da cédula de identidade RG nO5.697.703 expedida
pela SS-SP, inscrito no CPF sob nO 352.969.686-20, residente e

I

domiciliado na Rua Abel Benedito de Oliveira n.° 22, no loteamento "
denominado de Jardim Santa Helena III, nesta cidade de Bragança ~\
Paulista, Estadode São Paulo. <,

03 - Paulo Eduardo de Oliveira, brasileiro, solteiro, jornalista, portador
da cédula de identidade RG nO 7.690.637-1 expedida pela SSP-SP,
inscrito no CPFsob nO021.830.718-77, residente e domiciliado na Rua
Coronel Leme nO214, centro, nesta cidade de BragançaPaulista, Estado
de São Paulo.

04 - Lúcio Ricardo Pio de Oliveira, brasileiro, solteiro, gerente
financeiro, portador da cédula de identidade RG nO10.843.532 expedida
pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nO 065.325.938-77, residente e
dornlclllado na Rua Coronel Leme nO 214, centro, nesta cidade de
Bragança Paulista,Estado de São Paulo.

I

05 - Carlos Picarelli, brasileiro, casado,gerente comercial, portador da
cédula de Identidade RG nO 5.757.978-7 expedida pela SSP-SP em
12/03/2009, inscrito no CPF 250.938-15 resident c e
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domiciliado na Rua Toulon nO86, no Residencial Euroville, nesta cidade
de BragançaPaulista, Estadode São Paulo.

Na qualidade de únicos sócios componentes
da sociedade empresaria limitada que gira nesta praça sob a razão social
de Bragança Jornal Diário Ltda - EPP, inscrito no CNPJ sob nO
13.042.200/0001-59, com sede na Avenida Antonio Pires Pimentel nO
957, centro, nesta cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo,
CEPnO12.914-001, cujo contrato institucional datado de '05 de maio de
2.010 foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nO
35224660569 em sessão de 30 de agosto de 2.010, com o número de
inscrição no registro do comércio - NIRC- 35 2 24660569, resolvem de
comum e no mais perfeito acordo, ALTERARseu instrumento de contrato
social, nos seguintes termos:

I - Sendo o capital social da empresa de
R$..20.000,00 (vinte mil reais) equivalente a 2.000 (duas mil) quotas de
capital no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, a fim de atender aos
interesses sociais é promovida a sua elevaçãode R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) para R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), ficando o
capital representado por 36.000 (trinta e seis mil) quotas no valor de
R$..10,00 (dez reais) cada uma.

Por conseguinte, todos os sócios promovem a
elevação de sua participação no capital social, mediante a subscrição de
novasquotas, integralizando-as com parte do saldo existente na conta de
lucros acumulados, originário de lucros lfquidos obtidos até o exercício de
2.014, até a presente a presente data ainda não distribuído ou
apropriado aos sócios, no valor total de R$ 340.000,00 (trezentos e
quarenta mil reais) ou seja na proporção de R$ 68.000,00 (sessenta e
oito mil reais) para cada um dos sócios.

Ficando o capital social assim distribuído e
integralizado:

- - nome quotas valor
José Omair de Oliveira 7.200 72.00000
Luiz Antonio de Oliveira 7.200 72.00000
Paulo Eduardo de Oliveira 7.200 72.00000
Lúcio Ricardo Pio de Oliveira 7.200 72.00000
Carlos Picarelli 7.200 72.00000

------------- ---------------
total 36.000 360.00000
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II - O sócio José Omair de Oliveira resolve
ceder 'e transferir 50% 'de sua participação na sociedade pelo valor
nominal, ou seja 3.600 (três mil e seiscentas)quotas das 7.200 (sete mil
e duzentas quotas) que possui na sociedade,em partes iguais aos sócios
Luiz Antonio de Oliveira, Lúcio Ricardo Pio de Oliveira, Carlos
Picarelli, ou seja 1.200 (mil e duzentas) quotas para cada uma deles,
que a aceitam e pagam em moeda corrente, o qual foi conferido e
achado exato, dando o mesmo, a plena, geral e irrevogável quitação,
estando todos os sóciosde acordo com a presente cessão, ficando assim
redigida a cláusula quinta :

CLÁUSULA sa
DO CAPITAL SOCIAL

o Capital Social é de R$..360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais), dividido em 36.000 (trinta e seis mil)
quotas de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, assim subscritas pelos sócios:

nome quotas valor
José Omair de Oliveira 3.600 36.000_L00
Luiz Antonio de Oliveira 8.400 84.000LOO
Paulo Eduardo de Oliveira 7.200 72.000_L00
Lúcio Ricardo Pio de Oliveira 8.400 84.000_L00
Carlos Picarelli 8.400 84.000_L00

------------- ---------------
total 36.000 360.000_L00

III - Ficam ratificadas todas as demais
clausulas do contrato social primitivo que não foram alteradas pelo
presente instrumento particular de alteraçãode contrato social. t~/L...

IV - Em razão das rnodltlcações ocorridas os
sacias resolvem consolidar o seu contrato social que passa a ter a
seguinte redação:

CLAÚSULA la
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade empresana constituída sob a
forma jurídica de responsabilidade limitada gira sob a denominação
empresarial de BRAGANÇA JO A IÁRIO LTDA-EPP, regida pelo
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artigo 1.052 e seguintes do CódigoCivil, instituído pela Lei nO10.406, de
10 de janeiro de 2002, e pelo disposto neste contrato.

CLAÚSULA 2a
DA SEDE DA SOCIEDADE

A sociedade tem sede e administração na
Avenida Antonio Pires Pimentel, nO 957, centro, nesta cidade de
BragançaPaulista, Estadode SãoPaulo,CEP12.914-000.

Parágrafo único. A sociedade poderá ainda,
a qualquer tempo instalar e manter filiais, agências, escritórios ou
depósitos em qualquer parte do território nacional ou fora dele, por
deliberação unânime de seus sóciosquotistas.

CLAÚSULA 3a
DO OBJETO SOCIAL

o objeto da sociedadeé o :

1) - da edição integrada à impressãode jornais.

2) - da edição integrada à impressão de publicações periódicas, de
material publicitário, de panfletos e folhetos e outros produtos afins.

3) - de serviço gráficos de pré-impressão.
•

4) - de serviços gráficos de impressão de jornais, de revistas e outros
periódicos, de livros em geral (inclusive mapas e atlas), publicações
perléolcas impressas, catálogos, cartazes, folhetos, encartes e outros
impressos para fins promocionais, sob encomenda.

5) - de outros serviços gráficos para terceiros não especificados.

CLÁUSULA 4a
DO PRAZO DE DURAÇÃO
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o prazode duração da sociedadeserá por
tempo indeterminado.

CLÁUSULA sa
DO CAPITAL SOCIAL

o Capital Social é de R$..360.000,OO
(trezentos e sessenta mil reais), dividido em 36.000 (trinta e seis mil)
quotas de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, assim subscritas e totalmente
integralizadas pelos sócios:

nome quotas valor
José Omair de Oliveira 3.600 36.00000
Luiz Antonio de Oliveira 8.400 84.00000
Paulo Eduardo de Oliveira 7.200 72.000,00
Lúcio Ricardo Pio de Oliveira 8.400 84.000,00
Carlos Picarelli 8.400 84.00000

-------_ ......_-- ---------------
total 36.000 360.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do artigo
1052 do Código Civil de 2002, a responsabilidadede cada sócio é restrita
ao valor de suas quotas, respondendo todos os sócios solidariamente
pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 6a
DA ADMINISTRACÃO

A administração da sociedade será por todos
os S.oClOS, os quais são investidos na função de sócio-gerente, com
poderes atinentes à administração, devendo conduzir os negócios da
sociedadee praticar todos e quaisquer atos, necessáriosou convenientes
à administração da sociedade, e à consecução de seu objeto social,
dotados de poderes gerais para gerir os negócios da sociedade,
representar a sociedade para fins administrativos em geral, e perante as
repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias,
representando-o em juízo ou fora dele e usando o nome empresarial
para a prática de atos que envolvam a responsabilidadeda sociedade, ex
vi dos artigos 997, VI, 1.013, 1.015 e 1.064 d~~ GP
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Parágrafo Primeiro - É vedado aos sócios

prestar fianças, avais e qualquer outra espécie de garantia ou outros atos
de mero favor, em nome da sociedade, em negócios ou operações
estranhas ao objeto social ou à sociedade, mesmo que para beneficiar
qualquer um dos sócios, sob pena de incorrer nas sanções previstas no
CódigoCivil.

Parágrafo Segundo - Os sócios respondem
subsidiariamente pelas obrigações sociais, assumidas em nome da
sociedade, desde que em negócios e operações relativos ao objeto
social.

Parágrafo Terceiro - Os sócios terão direito
a uma retirada mensal a título de "pró - labore", a qual será estipulada
sempre de comum acordo entre eles, ou nos termos do artigo 1076 do
Código Civil, e dentro das possibilidades que o resultado da exploração
do negócio social oferecer, podendo ser revisto em qualquer época.

Parágrafo Quarto - O Sócio que por
qualquer motivo se afastar completamente do trabalho e da
administração, não fará jus à retirada mensal a título de "pró-labore",
mas poderá receber mensalmente a distribuição de lucros que for
acordado entre todos.

Cláusula 7a

DA DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS

As deliberações relativas aos' casos elencados
no artigo 1.071 do Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de
20027, serão feitas por meio de reunião dos sócios, prevista no artigo
1.072 do mesmo diploma legal.

P , f Prl . A .~ d rÓv ()aragra o nmeiro - s reuruoes e SOCIOS
serão convocadas por qualquer um deles sócios, por escrito, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, através de carta protocolada,
ou com aviso de recebimento, notificação extrajudicial ou judicial, que
conterá a data, hora e local da reunião dos sócios, bem como a ordem do
dia. ..// /'~J ,~
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Parágrafo Segundo - Até 30 de abril de
cada ano, deverão os sócios realizar uma reunião, para fins do artigo
1.078 do Código Civil, especialmente para aprovar o balanço e
demonstração do balanço, relativos ao exercício anterior. A aprovação do
balanço, exonera de responsabilidade os administradores na forma
prevista no § 3° do referido dispositivo legal.

Parágrafo Terceiro - As deliberações das
reuniões constarão de atas, respeitada as condições e procedimentos
previstos no artigo 1.075 do CódigoCivil.

, I

I

Parágrafo Quarto - As reuniões de sócios
instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença dos sócios que
representem pelo menos 3f4 (três quartos) do capital social, e, em
segurida convocação, por qualquer número, respeitado, ainda as outras
disposiçõescontidas no artigo 1.074 do CódigoCivil.

Parágrafo Quinto - Nos termos do § 3° do
artigo 1.072 do Código Civil, as deliberações poderão ser tomadas
através de documento escrito, dispensando-se a realização de reunião,
quando o documento estiver subscrito por todos os sócios.

Parágrafo Sexto - A ausência justificada de
qualquer um dos sócios autoriza o adiamento da reunião, com
designaçãode nova data, dispensadaoutra convocaçãopor escrito e com
presença obrigatória para a próxima reunião, podendo ser realizada sem
a presença do sócio afastado. ~

CLÁUSULA sa

DO EXERCÍCIO SOCIAL, DAS DEMONSTRACÕES
FINANCEIRAS E DESTINACÃO DOS LUCROSOU PREJuízos

o exercício social terá início em 10 de janeiro
e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício
e correspondente ao mesmo, será levantado um Balançoe preparadasas ~
Demonstrações Financeirasde acordo com os princípios de contabilidade \.JP
geralmente aC:itos, incluindo o Balanço pat~n:?D~ e Balanço do
Resultado Economico da sociedade. //'. ') I P,_x_. '(J
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Parágrafo Primeiro - OS SOCIOSpoderão
determinar o levantamento de Balanços intermediários, permitindo-se
assim, a apuração dos resultados em periodicidade inferior.

Parágrafo Segundo - Os lucros ou prejuízos
apurados nos BalançosGerais, serão atribuídos aos sócios na proporção
das quotas que possuírem na sociedade, sendo que em se tratando de
Lucros, poderão eles ser distribuídos ou capitalizados segundo
deliberação favorável de todos os sócios.

Parágrafo Terceiro - É facultada, nas
mesmas condições, a distribuição ou capitalizaçãode lucros apurados em
Balançosparciais levantados no decurso do exercício social.

Parágrafo Quarto - A instituição de conselho
fiscal, previsto no artigo 1.066 do Código Civil, fica condicionada à sua
aprovação, em reunião de sócios, respeitando-se nesse caso o quorum
previsto no artigo 1.076 do mesmo diploma legal, à falta de unanimidade
na decisão.

Parágrafo Quinto - Nos quatro meses
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre o
Balanço Patrimonial e o Balanço de Resultado Econômico do exercício
social anterior, designarão administrador, e outros assuntos se for o
caso.

CLÁUSULA ga
DA CESSÃO DE QUOTAS DE CAPITAL

É livre a transferência de quotas entre os
sócios. As quotas são indivisíveis e a transferência para terceiros
somente poderá ser efetuada depois que os outros sócios renunciarem
ao direito de preferência, que lhes fica assegurado nas condições
estabelecidas nos parágrafos primeiro e segundo desta cláusula e de
aprovarem por escrito a inclusão de terceiros na sociedade, de acordo
com o artigo 1.056 e 1.057 do CódigoCivil.

"')'///'/1// ,,'
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Parágrafo Primeiro - O SOCIO que desejar
transferir suas quotas a terceiros, dará ciência aos outros sócios por
escrito, os quais terão prioridade na aquisição, em igualdade de
condições, mencionando o preço encontrado, as condições de
pagamento, nome, profissão e endereço do comprador, para que os
sócios se pronunciem a respeito no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o
prazo determinado, sem manifestação de qualquer um dos outros sócios
pela aceitação da oferta poderá a transação ser efetivada, nunca, porém
em condições diversas das oferecidas, hipóteses que ensejarão ao
quotista a adjudicação compulsória, ao preço efetivo da transação e
outras medidas que os mesmosentendam cabíveis.

Parágrafo Segundo Objetivando a
continuidade da empresa e o escopo desde sua fundação, qualquer dos
sócios poderá transferir livremente suas quotas sociais para seus filhos,
os quais, entretanto, deverão submeter-se ao que se encontra
estabelecido neste instrumento, mantendo-se, em termos de
representação como uma única unidade social em caso de mais de um

f , , ,

filho contemplado, devendo todos, porem, ser representados por um
único irmão escolhido livremente entre eles, não cabendo aos demais
sócios neste caso o exercíciodo direito de preferência.

, ' Parágrafo Terceiro - Tratando-sese sócio~
solteiro ou sem descendente na linha reta, poderá ele, livremente,
transferir suas quotas sociais para qualquer um dos outros sócios ou
parentes da linha colateral até o terceiro grau, de forma graciosa ou
onerosa em vida através de ato de última vontade, excluindo-se os por ,>dL-
afinidade. rt»:

Parágrafo Quarto - O direito de preferência
estabelecido nesta cláusula será exercido pelos sócios remanescentes.

CLÁUSULA 10a
DA RETIRADA DE SÓCIO

A retirada de sócio deve atender as
disposições contidas no Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de
2002), bem ainda ao disposto neste contrato.

Parágrafo Primeiro - O sócio que queira I)..
retirar-se da sociedade deverá notificar os demais sócios, com
antecedênciamínimade 60 (sessenta)dias,~yo artigo 1.029do

..~~ ~
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Código Civil. Poderão os sócios remanescentes optarem pelo pagamento
das quotas do sócio retirante, na forma prevista na cláusula décima
segunda deste instrument'o, ou pela dissolução da sociedade, devendo,
neste caso, contra-notificar o sócio retirante dessa intenção.

Parágrafo Segundo - Os haveres do sócio
retirante, deverão ser apurados em Balanço Especial, a ser levantado no
final do mês anterior ao do evento (data do recebimento da notificação),
devendo a sua liquidação, processar-se da forma prevista na cláusula
décima segunda deste contrato.

Parágrafo Terceiro - No caso de retirada de
vários sócios da forma que resulte apenas um, ainda assim a sociedade
não .se díssolverá automaticamente, ficando admitido o prazo de 180
(cento e oitenta) dias, a contar do evento (retirada), para que seja
recomposto o número mínimo de dois sócios com a admissão de um ou
mais quotistas, de acordo com o artigo 1.033 do Código Civil.

, .
CLÁUSULA lla

DO FALECIMENTO, DA FALÊNCIA
OU INCAPACIDADE DO SÓCIO

o falecimento, a falência ou incapacidade
declarada judicialmente de qualquer dos sócios, não dissolverá a
sociedade, que prosseguirá com a mesma razão social.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de morte
de quaisquer dos sócios, os herdeiros poderão optar pela sua
participação na sociedade, mediante a nomeação de um dentre eles para
os representar na sociedade, com o consentimento unanlme dos demais
SÓCi0Sou pelo recebimento dos haveres do "de cujus" na forma da
cláusula décima segunda, respeitada as demais disposições do presente
contrato.

Parágrafo Segundo - No caso de ser
decretada a falência de alguma empresa da qual o sócio participe, os
seus haveres nesta sociedade serão apurados e pagos nos termos da
cláusula décima segunda, de conformidade com o artigo 123 da Lei
11.101 de 09 de fevereiro de 2.005. --y
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Parágrafo Terceiro - Sendo decretada
judicialmente a incapacidade de qualquer um dos sócios deverá o seu
curador, nomeado pela justiça, requerer autorização judicial para
continuar o referido sócio a participar da empresa, nos termos do artigo
974 e parágrafos do Código Civil, por meio de um representante, e em
caso de não ser dada esta autorização requerer a liquidação de sua
participação na sociedade, recebendo seus haveres na forma da cláusula
décima segunda, com o consentimento unanime dos demais sócios.

•
CLÁUSULA 12a

DA APURAÇÃO DOS HAVERES E SEU PAGAMENTO

Para apuração dos haveres do sócio retirante,
falecido, falido ou incapaz, será levantado um Balanço Especial,
referido na cláusula décima e cláusula décima segunda acima, e deverá
ser ajustado para refletir o valor real do Fundo de Negócio à época da
ocorrência do fato, inclusive de bens móveis e imóveis da sociedade.

Parágrafo Primeiro - Os haveres apurados
segundo os critérios fixados no caput serão pagos aos respectivos
beneficiários em parcelas mensais iguais e sucessivas, no prazo máximo
de 36 (trinta e seis) meses, com correção monetária, acrescida de juros
de! % (um por cento) ao mês, sobre o valor corrigido.

Parágrafo Segundo - A exclusivo critério do
SOCIO remanescente e até 80% (oitenta por cento) do seu valor, os
haveres do sócio retirante, falecido, falido ou incapaz, poderão ser pagos
ao sócio ou aos sucessoreslegais, através da dação de bens imóveis da
sociedadeou do sócio remanescente.

Parágrafo Terceiro A forma de
pagamento, prevista nos §§ ! o e 20 desta cláusula, poderá ser objeto de
negociações entre as partes interessadas, resultando em outras
modalidades, contudo, prevalecerão as disposições constantes dos
mencionados parágrafos, em caso de desentendimento.

Parágrafo Quarto - As despesas que se
fizerem necessáriasao desenvolvimento do Balanço Especial, bem ainda
os custos pertinentes às avaliações (Fundo de Negócio, bens móveis e

imóveis), correrão por con~taexclusiv.....a....._./da~:;;IV\ ue der causa.

\ ~/ I K. .
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CLÁUSULA 13a
DA TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO,

FUSÃO E CISÃO DA SOCIEDADE

Poderão SOCIOS através de documento
concordante subscrito por todos, deliberar sobre a transformação,
incorporação, fusão e cisão da sociedade, estabelecendo a forma pela
qual será procedido o ato, obedecendo-seaos termos do artigo 1.113 do
Código Civil.

CLÁUSULA 14a
DAS SITUAÇÕES OMISSAS

, . . As cláusulas, condições ou situações omissas
neste contrato, serão regidas consoante as disposiçõesda Lei n° 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), Livro II, Titulo II (arts. 981 a
1.141), bem como, supletivamente, no que couber, pela Lei n° 6.404 de
15 de dezembro de 1976.

CLÁUSOLA lSa
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Este contrato poderá ser reformado, ou
alterado, total ou parcialmente por decisão da maioria representativa do
capital social, devendo a eventual alteração ser averbado no registro
competente.

Fica eleito o foro da Comarca de Bragança
Paulista, Estado de São Paulo, como o competente para dirimir quaisquer
dúvidas ou pendências oriundas do presente contrato, com expressa
renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possavir a
ser.

CLÁUSULA 17a
DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA

A ADMINISTRAÇÃO" fJ
& (// I
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Os sócios administradores declaram, sob as

penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçãocriminal, ou por
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra relaçõesde consumo, fé pública, ou a
propriedade, de acordo com o artigo 1011, § lOdo CódigoCivil.

E por estarem assim de pleno e comum
acordo, assinam o presente instrumento elaborado em 4 (quatro) vias de
igual teor, na presença de duas testemunhas que ouviram ler e que
também assinam.

BragançaPaulista, 18 de dezembro de 2.015

1.51•.500/16-2 _

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
,/ -

-----------------------------~------------~------ -/'
Amaury Ollveíra Tavares /
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Paulo Franklin Cruz de Moraes
RG nO 47.328.073-5 - SSP - SP

Paulo -Franco Tavares - -
RG nO 32.631.141-5-SSP-SP
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE INSCRIÇAO
13.042.200/0001-59
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO DATADEABERTURA
CADASTRAL 30/08/2010

NOME EMPRESARIAL
BRAGANCA JORNAL DIARIO LTDA - EPP

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BRAGANCA JORNAL DlARIO

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATlVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão dejornais diários

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATlVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS
18.13-0-01 -Impressão de material para uso publicitário
18.11-3-01 - Impressãode jornais
18.11-3-02 - Impressãode livros, revistas e outras publicações periódicas

CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

I BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

I COMPLEMENTOI LOGRADOURO
AV ANTONIO PIRES PIMENTEL

I MlINICIPIO
BRAGANCA PAULISTA

fUFI
~

ICEP
12.914-001

r:

E~N~D~ER~E~Ç~O~EL~E~TR~O~N~IC~O~~~~~ I_T(~E~LE)_F4_00N~E~_~~~~ -.1 ~assessoriatavares@terra.com.br. . "- "

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/08/2010

I SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL
. ********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 17/10/2016 às 09:16:49 (data e hora de Brasília). Página 1/1

Copyright Receita Federal do Brasil - 17/] 0/2016

http://www.receita.fazcnda.go\..br/PessoaJuridica:CNP.f/cnpireva/imprcssao/lmprime... 17!10!2016
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l~~l PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA--;;x;: CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURíDICA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DESITUAÇÃO CADASTRAL

Data de abertura Número de Inscrição K;NPJ/CPF Inscrição Estadual
25/01/2011 041273 13042200/0001-59 1225115141.114

Nome Empresarial
BRAGANCA JORNAL DIARIO LTDA - EPP

trítulo do Estabelecimento (Nome Fantasia)
BRAGANCA JORNAL DIARIO

Código e descrição das atividades econômicas
13.13.05 - Composição gráfica, fotocomposícão, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. 3.00 %
17.17.06 -
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejarnento de campanhas ou sistemas de
publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários

3.00 %

Logradouro Número Complemento
~v Antônio Pires Pimentel 957

CEP Bairro/Distrito Município UF

12914-001 CENTRO Bragança Paulista SP

Situação Cadastral Data da Situação Cadastral

~TIVA 11/03/2016

Regime Atualmente Enquadrado
Isento

'"Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário
Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro mobiliário. Este comprovante não
Isubstitui o alvará de licença e funcionamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA. 17/1 0/201608 37:23hrs

~'"' -,- Assinatura Contribuinte

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral

https://www.govdigital.com.br/comprovantel nscri caoCadastral.action 17/10/2016



Portal do Cidadão
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Prefeitura do Município de Bragança Paulista

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico para os devidos fins, atendendo ao requerimento, que revendo os arquivos desta
municipalidade constatei existir em nosso cadastro a inscrição de BRAGANCAJORNAL
DIARIOLTDA. - EPP, detentor (a) do CNPJ/CPF na 13.042.20010001-59, com endereço aà
AV. ANTONIO PIRESPIMENTEL957 - CENTROBRAGANÇAPAULlSTA-SP,cadastrada com a
atividade de Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. -
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia. litografia, fotolitografia.,
inscrita no setor de Cadastro Mobiliário Municipal sob n" 041273 e que a referida inscrição
NÃOPOSSUIDÉBITOSjunto aos cofres municipais com referência ao Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza e à Taxa de Localização e ou Funcionamento. A expedição desta
certidão negativa não impede a cobrança de crédito anterior. posteriormente apurado.
Esta certidão é valida por 30 dias.

Emitida em: 17/101201607:41:11

Código de controle da certidão: OED142F9A25AFC084B51

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura do
Município de Bragança Paulista

CONTRATAÇÃOCOMO PODERPÚBLICO

http://179.I08.85.76:8080/portalcidadao/?unc=147670071 ()

Page 1 of 1

17/10/2016
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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: BRAGANCA JORNAL OIARIO LTDA - EPP
CNPJ: 13.042.200/0001-59

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 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 art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751. de 02/10/2014.
Emitida às 14:26:00 do dia 19/08/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2017.
Código de controle da certidão: 906B.B7ED.5EF3.0D81
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ ATSPO/Ccrtidao/CN DConjuntaSeg Via... I 7/10/2016
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https:llwww.sifge.caixa.gav.br/Empresa/CrfI.Crt/FgeCFSI mprimirPapel.asp?V ARPes... 17110/2016

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13042200/0001-59
Razão Social:BRAGANCAJORNAL DIA RIO LTDA EPP
Endereço: AV ANTONIO PIRES PIMENTEL 00957 / CENTRO / BRAGANCA

PAULISTA / SP / 12914-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
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: 10/10/2016 a 08/11/2016

Certificação Número: 201610 1002102604296626

Informação obtida em 17/10/2016, às 08:45:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRAGANCA JORNAL DIARIO LTDA - EPP
(MATRIZE FILIAIS)CNPJ: 13.042.200/0001-59

Certidão nO: 108296857/2016
Expedição: 17/10/2016, às 09:11:44
Validade: 14/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que BRAGANCA JORNAL DIARIO LTDA EPP
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

13.042.200/0001-59, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do t
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
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 jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação '
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua" I

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na ~
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



17/10/2016 9292195

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇOES CíVEIS

CERTIDÃO N°; 019292195 FOLHA: 1/1

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

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações 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 JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
13/10/2016, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: **""**.*.*.*** •••

BRAGANÇA JORNAL DIÁRIO LTDA - EPP, CNPJ: 13.042.200/0001-59. 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 andamento 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
n? 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de outubro de 2016.



PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE TUIUTI - 1-
ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR DE LICITAÇÕES

ATESTADO

Atestamos, para efeito de comprovação de capacidade
técnica que a empresa Bragança Jornal Diário Ltda. - EPP,sociedade limitada, inscrita
no CNPJ sob n° 13.042.20010001-59, com sede na Avenida Antonio Pires Pimentel nO
957, centro, na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, presta serviços de
publicação de atos oficiais deste município, possuindo capacidade técnica para o
exercício da atividade na prestação de serviços de edição, diagramação e impressão de
jornais, cumprindo com eficácia o contrato que mantém conosco, atendendo as nossas
solicitações dentro dos prazos e condições exigidas, não havendo nada que os
desabone.

Tuiuti, 20 de outubro de 2016

( _ _:_:_:-=--,

SOLAN~~ECIDA DELIMA MARIANO
CHEFEDEDIVISÃOCOMPRASE LICITAÇÕES

RG ti' 21.706.896

(

Rua Zeferino de Lima, 117, Centro - CEP 12.930 - 000 - Fone (011) 4015 6212/4015 6214
TUIUTI-SP

II:-",~il· li,.it~,.~",IR\+..i..ti .,.'""''''" h..



BRAGANÇA-JORNAL DIÁRIO
"A TRADIÇÃO LIGADA AO PROGRESSO"

REDAÇÃO E OFICINAS: Av. Antonio Pires Pimentel, 957 - CEP 12914-000 - Bragança Paulista-SP

FONES: (Oxx II) 4034-0490 / 4034-1964 / 4034-3009 - FAX: 4034-3810
www.bjd.com.br/ e-mail: jornal@}Jjd.com.br

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR
PERANTE O MINISTÉRIO DOTRABALHO

CARTA CONVITE N° 02/2016

OBJETO: contratação de empresa jornalística para publicação dos atos
oficiais da Câmara Municipal de Vargem-SP

Eu, Luiz Antonio de Oliveira, brasileiro, casado,

engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nO5.697.703

expedida pela SS-SP, representante legal da empresa Bragança Jornal Diário

Ltda .• EPP, interessada em participar do Processo Licitatório nO38/2016,

objeto da CARTA CONVITE n° 02/2016, da Prefeitura do Município de Vargem

SP, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa Bragança Jornal Diário

Ltda .• EPP, inscrita no CNPJ sob nO13.042.200/0001-59, estabelecida na

Avenida Antonio pire_sPimentel nO957, centro, nesta cidade de Bragança ~
Paulista, Estado de Sao Paulo, nos termos do § 6° do artigo nO27 da Lei 6.544, "<"

de 22 de novembro de 1.989, que encontra-se em situação regular perante o

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Bragança Pau ~ta."",.•.,2.,~" o. \ bro de 2.016

~~~

;!~.'.r /!. ' , ..
, /

---------------------\~ ---~~,-_:_----=~-------------------.,.



BRAGANÇA-JORNAL olARia
"A TRADIÇÃO LIGADA AO PROGRESSO"

REDAÇÃO E OFICINAS: Av. Antonio Pires Pimentel, 957 - CEP 12914-000 - Bragança Paulista-SP

FONES: (Oxx 11) 4034-0490 / 4034-1964 / 4034-3009 - FAX: 4034-3810
JVwIV.bjd.com.br / e-mail: jornal@hjd.com.br

DECLARAÇÃO

CARTA CONVITE N° 02/2016

OBJETO: contratação de empresa jornalística para publicação dos atos
oficiais da Câmara Municipal de Vargem-SP

Eu, Luiz Antonio de Oliveira, brasileiro, casado,

engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG n° 5.697.703

expedida pela SS-SP, representante legal da empresa Bragança Jornal Diário
Ltda.• EPP, interessada em participar do Processo Licitatório nO 38/2016,

objeto da CARTA CONVITE nO02/2016, da Prefeitura do Município de Vargem

SP, DECLARO,sob as penas da lei, que inexiste impedimento legal para licitar

ou contratar com a administração pública.

Bragança ~ ..iffi t~ :..'.~.~?iOUtUbrode 2.016IllllYil .---------------jJlillJLf-~---~-------------------------- 1 /

X\

--- ------------



BRAGANÇA-JORNAl DIÁRIO
"A TRADIÇÃO LIGADA AO PROGRESSO"

REDAÇÃO E OFICINAS: Av. Antonio Pires Pimentel, 957 - CEP 12914-000- Bragança Paulista-SP

FONES: (Oxx II) 4034-0490 / 4034-1964 / 4034-3009 - FAX: 4034-3810
www.hjd.com.br/ e-mail: jOrllal@hjd.col1l.hr

DECLARAÇÃO

CARTA CONVITE N° 02/2016

OBJETO: contratação de empresa jornalística para publicação dos atos
oficiais da Câmara Municipal de Vargem-SP

Eu, Luiz Antonio de Oliveira, brasileiro, casado,

engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG n° 5.697.703

expedida pela SS-SP, representante legal da empresa Bragança Jornal Diário
Ltda .. EPP, interessada em participar do Processo Licitatório n° 38/2016,
objeto da CARTA CONVITE nO02/2016, da Prefeitura do Município de Vargem

SP, DECLARO, sob as penas da lei, que inexiste carência para o inicio da

prestação de serviços.

o de 2.016


