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InstitUCIOnal

Consulta Pública ao Cadastro
ESTADODESÃO PAULO

SINTEGRA/ICMS

Cadastro atualizado até: 25/10/2016

IDENTIFICAÇÃO

1CNPJ: 1167.848.325/0001-08 "InscriçãO Estadual: 11225.081.112.111 1

I Razão Social: II GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTOA - EPP -... -.~

ENDEREÇO

1Logradouro: RUA JOAO FRANCO 1

I Número: 944 II Complemento: II I
1Bairro: VILA BERNADETE I
I Município: BRAGANCA PAULISTA II UF: II SP I
1CEP:. 12906-000 I
lN FORMAÇÕES COM PLEM ENTARES

Atividade Econômica:
IIEdição integrada à impressão de cadastros, listas e de-·outros
produtos gráficos .

Situação Cadastral Vigente: II HABILITADO II Ativo -_. 1

1107/05/1992
-

1Data desta Situação Cadastral: .-

II SIMPLES NACIONAL
...

IRegime de Apuração:

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 1116/12/2010
-

1

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: II Obrigatoriedade Parcial I
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 1116/12/2010 1

Data da Consulta:
Número da Consulta:

25/10/2016
477245213 SP

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos
próprios contribuintes ca.dastrados. Não valem como certidão de sua efetiva \
existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a
responsabilid,ad~ tribut~ria derivada de ""?" com eles ajustadas. ex: \
A consulta publica do Sinteqra cwww.sintegra.90V.br)lnfOrmaSOME.NTEsobrea
situação da Inscrição Estadual do estabelecimento junto às Secretarias de ,()\
Fazendas Estaduais, que é obrigatória para os contribuintes do ICMS. ~

~D



A situação cadastral NÃO-HABILITADO no cadastro do Sintegra refere-se à
empresa que possuía Inscrição Estadual como contribuinte do ICMS, mas
atualmente NÃO está mais apta a realizar operações como contribuinte do
ICMS. Porém, caso possua CNPJAtivo (consulte site da Receita Federal do Brasil
www.receita.fazenda.gov.br) poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços
como consumidora final. A Inscrição Estadual NÃO HABILITADA não deve
constar em documentos fiscais que acobertem operações com ICMS.

Fale conosco através do endereço http://www .fazenda.sp.gov. br/email/default2 .asp

Voltar para selecão de contribuinte

Acessar cadastro de outro Estado



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÓES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES
NA DATA DE SUA EXPEDiÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERA SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO
SITE WWW.JUCESPONLlNE.SP.GOV.BR. MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

VILA BERNADETE 1,00

PRAZODEDURAÇÃO

35210848803 01/04/1992

BRAGANCA PAULISTA

SOCIEDADE LIMITADA
(E.P.P.)

NOME COMERCIAL TIPO JURíDICO

GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTOA

67.848.325/0001-08

COMPLEMENTOC.N.P.J.

BAIRRO MUNIClplO VALOR CAPITAL

OBJETO SOCIAL

EDiÇÃO .INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
EDiÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE LIVROS
EDiÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE REVISTAS
SERViÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

SÓCIO

NOME

ANDREIA APARECIDA CATADORI RODRIGUES CASTILHO

ENDEREÇO INÚMERO I COMPLEMENTO

RUA JOAO FRANCO 944

BAIRRO I MUNlclplO I UF ICEP
RC;

JARDIM SAO CRISTOVA BRAGANCA PAULISTA SP 12906-000 25606636X

CPF ICARGO I OUANTiDADECOTAS

155.038.768-57 SÓCIO 0,10

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME

JOSE CARLOS RODRIGUES CASTILHO

ENDEREÇO INÚMERO I COMPLEMENTO

RUA JOAO FRANCO 944

BAIRRO I MUNIClplO IUF ICEP IRG
JARDIM SAO CRISTOVA BRAGANCA PAULISTA SP 12906-000 152667660

CPF ICARGO IQUANTOADECOTAS \
068.435.668-63 SÓCIO E ADMINISTRADOR 0,90 :\.

ÚLTIMO DocuMENTO ARQUIVADO

DATA NÚMERO

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Página de2 ~
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07/10/2015 1434.322/15-5 I
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTOA.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE IZOLETE MANIEZO LEME, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 180.715.218-92, RESIDENTE À RUA
PIRACAIA, 200, VILA APARECIDA, BRAGANCA PAULISTA - SP, CEP 12912-540, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR,
ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ ,50.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE CARLOS RODRIGUES CASTILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF 068.435.668-63,
RG/RNE: 15266766-0 - SP, RESIDENTE À RUA JOAO FRANCO, 944, JARDIM SAO CRISTOVA, BRAGANCA PAULISTA - SP, CEP
12906-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ ,90.

ADMITIDO ANDREIA APARECIDA CATADO RI RODRIGUES CASTILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 155.038.768-57,
RG/RNE: 25606636-X - SP, RESIDENTE À RUA JOAO FRANCO, 944, JARDIM SAO CRISTOVA, BRAGANCA PAULISTA - SP, CEP
12906-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ ,10.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 1OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA EDiÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS,
EDiÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE REVISTAS, EDiÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS

PRODUTOS GRÀFICOS, SERViÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÔES PARA NIRE: 35210848803
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/10/2016

Certidão Simplificada emitida para SELMA MATOS DE OLlVEIRA:28573082801
[Autenticidade: 77948670 ]- Junta Comercial do Estado de São Paulo - www.jucesponline.sp.gov.br

~~i~b~8~~f?4~76
Date: 2016.10.2512:22:
Reason: Autenticação d
Location: Sao Paulo

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização



JORNAL E-mail: jornal@jornalemdia.com.l:!:
End.: Rua João Franco, 944, Vila Bernadete
Bragança Paulista - SP CEP: 12.906-000
PABX.: (11) 4033-8383 e 4033-4392

DECLARAÇÃO

A GRÁFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob
o nQ 67.848.325/0001-08, neste ato representada por seu sócio-administrador-diretor,
José Carlos Rodrigues Castilho, portador da Cédula de Identidade R.G. nQ 15.266.766-
SSP/SP, que subscreve a presente, DECLARA, por este e na melhor forma de direito,
que:

* nos termos do inciso 6!2 do artigo 27 da Lei n5~6.544, de 22 de novembro de
1989 e alterações posteriores, que a empresa encontra-se em situação regular
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no
inciso XXXIII do artigo 79da Constituição Federal;

* inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
* inexiste carência para o início da prestação de serviço.

:1
r61848.325IQQQ~-Q8

. uce EPPGrái,ca Bragança
R João Franco 944

\lila Bernadete
906.000

cEP 12· 112-11.!l
e t "J 2 5 .08 1-C; ~& ._

\
L{~

l.M. 017358 \ fi.

José Carl Rodrigues Castilho
'--'>-;AP.' 'f()' -administrador
RG nº 15.266.766-SSP/SP
CPF (MF) nº 068.435.668-63

GRÁFICA BRAGANÇA LTOA EPP

CNPJ 67.848.325/0001-08 I.E.225.081.112.111



CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTANClADE BRAGANÇA PAULISTA

ATESTADO DE EXECUÇÃO E DESEMPENHO

o Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA
PAULISTA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, ATESTA para
fins de participação em processo licitatório e a pedido do interessado, que a empresa
GRÁFICA BRAGANÇA LTDA.-EEP, que atende pelo nome fantasia de JORNAL
EM DIA, estabelecida na Rua João Franco .n" 944, nesta cidade de Bragança Paulista,
Estado de São Paulo, CNPJ n", 67.848.325/0001-08, Inscrição Estadual n"
225.081.112.111,Inscrição Municipal n° 017358, conforme Contrato Administrativo n"
13/2008 de 11 de dezembro de 20OS, firmado a partir do processo licitatório na
modalidade de Concorrência n" 02/2008, prestou serviços de Publicação dos Atos
Oficiais deste Legislativo. ATESTAMOS, ainda, que os serviços foram realizados
conforme condições do contrato, não constando de nosso registros nada que possa
desabonar sua conduta ~~_...•............................

Dado e passado na sede da Câmara Municipal da Estâneíáde Br
onze de agosto de dois mil e quinze. //-

/
/ -BASTIA



24/10/2016 9383672

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DEJUSTiÇA DOESTADODESÃO PAULO
CERTIDÃOESTADUALDEDISTRIBUiÇÕESCíVEIS

CERTIDÃO N°; 1819398 FOLHA: 1/1

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

A Diretoria de Serviço Técnico de InformaçõesCíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital,no uso de suas atribuiçõeslegais,

CERTIFICAE DÁ FÉque, pesquisandoos registros de distribuiçõesde PEDIDOSDE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕESJUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
23/10/2016, verificouNADA CONSTARcomo réu/requerido/interessadoem nomede: **••••••••••••••

GRÁFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA EPP, CNPJ: 67.848.325/0001-08, conforme
indicação constante do pedido de certidão. ********************************.******************************

Esta certidão não aponta ordinariamenteos processosem que a pessoacujo nomefoi
pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já
cadastradosno sistema informatizadoreferentesa todas as Comarcas/ForosRegionais e Distritais
do Estadode São Paulo.

A data de informatizaçãode cada Comarca/Foropode ser verificada no Comunicado
n° 53/2015.

Estacertidãosó tem validademedianteassinaturadigital.

Estacertidãoé semcustas.

São Paulo,24 de outubrode 2016.

\~

9383672

111111111111111111111111111111111111111111111



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA - EPP
(MATRIZE FILIAIS)CNPJ: 67.848.325/0001-08

Certidão nO: l19325101/2016
Expedição: 25/10/2016, às 10:40:38
Validade: 22/04/2017 - 180 (centoe oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

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

67.848.325/0001- 08, 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
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
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente. \l)
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 judic iais trabalhistas, inc1usive 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. ~



25/10/2016

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: GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTDA - EPP
CNPJ: 67.848.325/0001-08

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-Geralda
FazendaNacional (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 parágrafoúnico do art. 11da Lei nº 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>.

Certidãoemitida gratuitamente com base na PortariaConjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 05:17:20 do dia 31/08/2016<horae data de Brasília>.
Válida até 27/02/2017.
Códigode controle da certidão: 6B19.63BC.5753.EC85
Qualquerrasura ou emenda invalidaráeste documento.

\'\

~ 1/1



25/10/2016 https:llwww.sifge.caixa.gov.br/EmpresalCrf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=4759672&VARPessoa=4759672&VARUf=SP&VA

\

https:llwww.sifge.caixa.gov.br/EmpresalCrf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=4759672&VARPessoa=4759672&VARUf=SP&VARlnscr=... 1/1

CA'~
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67848325/0001-08
Razão Social: GRAFlCA BRAGANCAJORNAL EM DIA LTDA EPP
Endereço: RUA JOAO FRANCO944 / VL BERNADETE / BRAGANCA PAULISTA / SP /

12900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de 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: 16/10/2016 a 14/11/2016

Certificação Número: 2016101608400799220311

Informação obtida em 25/10/2016, às 10:03: 54.

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 67.848.325/0001-08

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

Certidão nO 16100052042-00

Data e hora da emissão 24/10/201617:51:56

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha 1 de 1

'~
I!
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24/10/2016

f.i1 PREFEITURAMUNICIPAL DEBRAGANÇA PAULISTA

CADASTROMUNICIPAL DEPESSOAJURíDICA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃOE DESITUAÇÃO CADASTRAL

Data de abertura II~úmero de Inscrição II~NPJ/CPF II~nscrlçãO Estadual
24/11/2000 017358 67.848.325/0001-08 225.081112.111

Nome Empresarial
GRAFICA BRAGANCALTDA- EPP

Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)
GRAFICA BRAGANÇA

Código e descrição das atividades econômicas
13.13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria. zincoqrafia, litografia, fotolitografia. 3.00 %

Logradouro 11~~;ero IlcomPlemento
R JOÃO FRANCO

CEP I ~~irro/Distrito ~ IMunlcíPio
II~:12906-000 ILA BERNADETE :Bragança Paulista

Situação Cadastral II~ata da Situação Cadastral
~TIVA 01/08/2016

Regime Atualmente Enquadrado
Simples

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

PREFEITURAMUNICIPAL DEBRAGANÇA PAULISTA,24/10/2016 174742hrs

I ~ssinatura Contribuinte

Governo Digital

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral

https://www.govdigital.com.br/com provantelnscricaoCadastral.action 1/1



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

I NÚMERO DE INSCRiÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATA DE ABERTURA

I67.848.325/0001-08 CADASTRAL 30/04/1992
MATRIZ

I NOME EMPRESARIAL
IGRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA LTOA - EPP

I TITULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)
I********

ICÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
I58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DASATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação

I CODIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

I206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

I LOGRADOURO

I
I NUMERO

I
I COMPLEMENTO

I: R JOAO FRANCO 944

ICEP I
I BAIRRO/DISTRITO

I
IMUNICiplO I [U: 12.906-000 VILA BERNADETE : BRAGANCA PAULISTA P

I ENDEREÇOELETRONICO

I
I TELEFONE I(11) 4033-8383 / (11) 4033-4392

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
I*****

I SITUAÇAOCADASTRAL

I
I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

IATIVA 03/11/2005

I MOTIVO DE SITUAÇAOCADASTRAL

II SITUAÇAO ESPECIAL I r DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

I*•••• ***••*****.

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

Emitido no dia 24/10/2016 às 17:45:56 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

1:;\
".~ ~

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,



.. .

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

GRÁFICA BRAGANÇA LTDA - EPP.

IZOLETE MANIEZO LEME, brasileira, natural de Pedra Bela - SP,viúva, nascida no dia
30 de maio de 1938, aposentada, inscrita no CPF n. 180.715.218-92, portadora da
cédula de identidade RGn. 10.842.451, expedida pela Secretaria da Segurança Pública
do Estado de São Paulo - SSP/SP,residente e domiciliada na cidade de Bragança
Paulista, Estado de São Paulo a RuaPiracaia n. 200 na Vila Aparecida - Cepo12.912-540.

JOSÉ CARLOS RODRIGUES CASTILHO, brasileiro, natural de Morungaba - SP,
casado no regime da comunhão parcial de bens, nascido no dia 18 de junho de 1966,
empresário, inscrito no CPFn. 068.435.668-63,portador da cédula de identidade RGn.
15.266.766-0,expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo
SSP/SP,residente e domiciliado na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo a
Rua João Franco n. 944 na Vila Bernadete - Cepo12.906-000.

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, denominada GRÁFICA
BRAGANÇA LTDA - EPP, inscrita no CNPJn. 67.848.325/0001-08, com sede na cidade
de Bragança Paulista, Estado de São Paulo a Rua João Franco n. 944 na Vila
Bernadete - Cepo 12.906-000, com o ramo de atividade de: gráfica, propaganda,
publicidade, editoração e impressão de jornais e revistas, com contrato social
registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n. 35210848803
em sessão de 23/04/1992, com alterações posteriores sob n. 128.529/93-3 em sessão
de 17/08/1993, n. 102.611/99-3 em sessão de 28/06/1999 e n. 170.024/03-9 em
sessão de 19/08/2003, sem mais alterações, resolvem, de comum acordo, alterar seu
contrato social nas cláusulas e condições seguintes:

1) - O capital social da empresa que é no valor de R$ 1,00 (um real), dividido em 100
(cem) quotas sociais no valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma,
totalmente subscrito, integralizado e em moeda corrente nacional, é distribuído entre
os sócios na seguinte proporção e forma:

A sócia IZOLETE MANIEZO LEME é possuidora de 50 (cinqüenta) quotas sociais no valor
nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma, totalizando a sua participação no
capital social de R$0,50 (cinqüenta centavos de real). J \
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o sócio JOSÉ CARLOS RODRIGUES CASTILHO é possuidor de 50 (cinqüenta) quotas
sociais no valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma, totalizando a sua
participação no capital social de R$0,50 (cinqüenta centavos de real).

2) - A sócia IZOLETE MANIEZO LEME, possuidora de 50 (cinqüenta) quotas sociais no
valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma, totalizando a sua
participação no capital social de R$0,50 (cinqüenta centavos de real), neste ato, vende
e transfere suas quotas de capital, num total de 40 (quarenta) quotas ao sócio JOSÉ
CARLOS RODRIGUES CASTILHO e num total de 10 (dez) quotas a Sra. ANDRÉIA
APARECIDA CATADORI RODRIGUES CASTILHO.

3) -A cessão e transferência das quotas sociais acima verificadas, são feitas pelo preço
certo e ajustado de R$ 0,50 (cinquenta centavos de real), valor este que a sócia
IZOLETE MANIEZO LEME declara haver recebido do sócio JOSÉ CARLOS RODRIGUES
CASTILHO a importância supra de R$ 0,40 (quarenta centavos de real) e da Sra.
ANDRÉIA APARECIDA CATADORI RODRIGUES CASTILHO a importância supra de R$
0,10 (dez centavos de real), declarando a ambos que nada mais tem a receber a
qualquer título que seja, dando a mais plena e irrevogável quitação, perante aos sócios
e a sociedade.

4} - Neste ato, está sendo admitida na sociedade a sócia ANDREIA APARECIDA
CATADORI RODRIGUES CASTILHO, brasileira, natural de Bragança Paulista - SP,casada
no regime da comunhão parcial de bens, professora, inscrita no CPFn. 155.038.768-57,
portadora da cédula de identidade RG n. 25.606.636-X, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado de São Paulo - SSP/SP, residente e domiciliada na cidade
de Bragança Paulista, Estado de São Paulo a Rua João Franco n. 944 na Vila
Bernadete - Cepo12.906-000.

5) - Em função das alterações havidas neste instrumento particular, o capital social da
empresa que é no valor de R$ 1,00 (um real), dividido em 100 (cem) quotas sociais no b
valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma, totalmente subscrito, - \
integralizado e em moeda corrente nacional, passaa ser distribuído entre os sócios na
seguinte proporção e forma:

o sócio JOSÉ CARLOS RODRIGUES CASTILHO é possuidor de 90 (noventa) quotas
sociais no valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma, totalizando a sua
participação no capital social de R$0,90 (noventa centavos de real).

A sócia ANDRÉIA APARECIDA CATADORI RODRIGUES CASTILHO é possuidora de 10
(dez) quotas sociais no valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma,
totalizando a sua participação no capital social de R$0,10 (dez centavos de real).

2



,.
'", ,,,I,~ "" ....-.

.
'., "

.. ". ,"
t~,~ ... 1:10

'f' U
,~,,;. ,;, .~

6) - A gerência, administração da sociedade e assinaturas bancárias serão exercidas
pelo sócio JOSÉ CARLOS RODRIGUES CASTILHO, isoladamente, com os poderes e
atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

7) - O sócio JOSÉ CARLOS RODRIGUES CASTILHO terá direito a uma retirada mensal a
título de pró labore, sendo seu valor fixado de acordo com o entendimento entre
ambos os sócios e as disponibilidades financeiras da empresa. A sócia ANDRÉIA
APARECIDA CATADORI RODRIGUES CASTILHO não terá direito a tais retiradas,
participando tão somente dos lucros ou prejuízos apurados pela sociedade.

8) - Altera-se neste ato o ramo de atividade da empresa, que a partir desta data em
diante passará a ser: gráfica, editoração e impressão de jornais, revistas,
encadernações, propaganda e publicidade.

9) - Altera-se também neste ato a denominação social da empresa, que passará a ser:
GRÁFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA EPP.

Mediante alterações ocorridas no contrato social original,
os sócios deliberam consolidá-lo, o qual passaa ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

GRÁFICA BRAGANÇA-JORNAL EM DIA LTDA EPP.

cLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade terá a denominação social de GRÁFICA
BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA EPP, com sede social na cidade de Bragança
Paulista, Estado de São Paulo a Rua João Franco n. 944 na Vila Bernadete - Cepo
12.906-000, podendo criar lojas, depósitos, filiais e escritórios em qualquer ponto do
território nacional, a critério dos sócios e obedecendo as disposições legais vigentes.

\
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cLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem por objetivo social a exploração do ramo
de: gráfica, editoração e impressão de jornais, revistas, encadernações, propaganda
e publicidade.

cLÁUSULA TERCEIRA

o prazo de duração da sociedade é por tempo
indeterminado, iniciando-se em 01 de abril de 1992.

cLÁUSULA QUARTA

A sociedade será regida supletivamente pelas normas da
sociedade anônima (lei 6.404/76), conforme determinado pelo artigo 1.053 no seu
parágrafo único, da lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

cLÁUSULA QUINTA

o capital social da empresa que é no valor de RS 1,00 (um
real), dividido em 100 (cem) quotas sociais no valor nominal de RS 0,01 (um centavo
de real) cada uma, totalmente subscrito, integralizado e em moeda corrente nacional,
é distribuído entre os sócios na seguinte proporção e forma:

o sócio JOSÉCARLOSRODRIGUESCASTILHOé possuidor
de 90 (noventa) quotas sociais no valor nominal de RS 0,01 (um centavo de real) cada
uma, totalizando a sua participação no capital social de RS 0,90 (noventa centavos de
real).

A sócia ANDRÉIA APARECIDA CATADORI RODRIGUESCASTILHOé possuidora de 10
(dez) quotas sociais no valor nominal de RS 0,01 (um centavo de real) cada uma,
totalizando a sua participação no capital social de RS 0,10 (dez centavos de real).

cLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social.

4
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cLÁUSULA SÉTIMA

A gerência, administração da sociedade e assinaturas
bancárias serão exercidas pelo sócio JOSÉ CARLOS RODRIGUES CASTILHO,
isoladamente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

cLÁUSULA OITAVA

o administrador declara sob as penas da lei, de que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar 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
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

cLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro,
o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados. A sociedade poderá levantar balanços intermediários em qualquer época do
ano, para distribuição de lucros, bem como distribuir lucros antecipados, por conta de
lucros a serem apurados no ano base, com a aprovação da maioria absoluta dos seus
sócios quotistas.

cLÁUSULA DÉCIMA

As deliberações relativas a aprovação das contas do
administrador, aumento ou redução do capital, designação ou destituição de
administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros,
alteração contratual, fusão, cisão e incorporação serão definidas nas reuniões de
sócios.
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cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A reunião de sócios será realizada até o último dia do mês
de abril do ano seguinte, ou em qualquer época, mediante convocação do
administrador ou sócios, para tratar de assunto relevante a sociedade. Casoa reunião
não seja convocada pelo administrador num prazo superior a 60 (sessenta) dias após
findar seu prazo de convocação, poderá ser convocada por qualquer dos sócios.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A reunião de sócios instala-se com a presença, em
primeira convocação, de titulares de no mínimo % do capital social e em segunda
convocação com qualquer número. Será presidida e secretariada por sócios escolhidos
entre os presentes, e dos trabalhos e deliberações será lavrada ata cuja cópia
autenticada pela mesa, redizendo, será apresentada ao registro público. Somente será
levada ao registro público competente a cópia da ata ou extrato das deliberações que
devam produzir efeitos perante terceiros.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A convocação para a reunião deverá ser por escrito e com
10 (dez) dias de antecedência.

cLÁUSULA DÉCIMA qUARTA

A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios
decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

cLÁUSULA DÉCIMA qUINTA

Na reunião anual de prestação de contas pelo
administrador, o não comparecimento dos sócios dará como aprovadas as contas.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

o administrador deverá entregar aos demais sócios, 30
(trinta) dias antes da data da reunião, cópia das demonstrações contábeis bem como a ~
prestação de contas do administrador.

6



A morte, exclusão ou retirada de qualquer dos SOCIOS ~

quotistas não implicará na dissolução da sociedade, que continuará a existir com .
outros sócios. Na hipótese de falecimento de qualquer dos sócios quotistas, os
herdeiros deste sócio falecido, de comum acordo, exercerão o direito das quotas,
entretanto, não havendo interesse destes em participar da sociedade, caberá ao sócio
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cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

As deliberações serão aprovadas por % do capital social,
salvo nos casos em que a legislação exigir maior quorum.

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das
quantias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais
lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

cLÁUSULA DÉCIMA NONA

O sócio JOSÉ CARLOS RODRIGUES CASTILHO terá direito
a uma retirada mensal a título de pró labore, sendo seu valor fixado de acordo com o
entendimento entre ambos os sócios e as disponibilidades financeiras da empresa. A
sócia ANDRÉIA APARECIDA CATADORI RODRIGUES CASTILHO não terá direito a tais
retiradas, participando tão somente dos lucros ou prejuízos apurados pela sociedade.

cLÁUSULA VIGÉSIMA

As quotas sociais são indivisíveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas, sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em
igualdade de preço e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri
las na eventual hipótese de algum quotista pretender ceder as que possui.

cLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

No caso de um dos sócios retirar-se da sociedade, deverá
notificar o outro com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sendo seus haveres
reembolsados na modalidade prevista pela cláusula vigésima segunda deste
instrumento.

cLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA
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remanescente efetuar o pagamento aos herdeiros do falecido, das suas quotas de
capital e a parte dos lucros líquidos que deverão ser apurados em balanço especial a
ser levantado na data do evento, pagamento este que será feito em 04 (quatro)
parcelas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após o fato.

cLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Bragança Paulista,
Estado de São Paulo, para qualquer ação que direta ou indiretamente se funda neste
instrumento particular de alteração e consolidação de contrato social de sociedade
empresária limitada, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto
neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o
na presença de duas testemunhas, em três exemplares de igual teor.

Bragança Paulista - SP,19 de agosto de 2015.

.j~--A1t.~--~--
IZOLETEMANIEZO tiME

~)(~
------------------~------------------------------------------

RGn. 20.705.037-5 - SSP/SP

'l\I'tI'II\~'I\LMUCCI
RGn. 26.650.404-8 - SSP/SP
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