
JUCESP PROTOCOLO 
2.189.582/18-0

T ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
PROMPT comunicação E MARKETING LTDA 

CNPJ 28.975.460/0001-54 
NIRE 35.230.784.207

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, nesta e 
melhor forma de direito os abaixo assinados:

SAN DEVID MARINHO SILVEIRA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 21 de 
setembro de 1.978, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, empresário, 
portador da Cédula de Identidade RG. n° 000049487596-8-SSP/MA e do CPF n“ 
771.860.013-00, residente e domiciliado na Rua Dr. Benjamim Anderson Stauffer, 
n* 777, Bloco B, apto 601, Condomínio Edifício Grande Raya, bairro Jardim 
Botânico, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP. 14021-617;

ARY ENGRACIA GARCIA NETO, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 20 de 
dezembro de 1.985, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG. n° 43.509.440-3-SSP/SP e do 
CPF n' 350.428.408-00, residente e domiciliado na na Rua Manoel Achê, n° 980, 
apto 181, Edificio Van Gogh, bairro Jardim Irajá, nesta cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo, CEP. 14020-590;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a 
denominação social PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, com sede 
na Rua Joaquim Antonio Nascimento, n° 156, sala 85, Edifício Itamaraty Office, 
bairro Condomínio Itamaraty, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo, CEP. 14024-180, contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo sob NIRE n° 35.230.784.207 em 31/10/2.017, têm entre si, justos e 
contratados a presente alteração do contrato social e, ainda consolidar-se num só 
instrumento todas as disposições contratuais, de acordo com o que estabelecem 
as cláusulas e condições seguintes;

DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL COM SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO 
INTEGRALIZADO E SUA NOVA DISTRIBUIÇÃO:
O capital social que é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente 
integralizado, formado por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em moeda corrente 
do País e R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em veículos assim 
descritos:
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a) - 1(um) Honda/Civic EXR, PÂS/Auitomovel. ano 2013/2014, na cor Preta, 
Chassi 93HFB9670EZ133016, Placa OJI 9539, no valor de R$ 61.000,00 
(sessenta e um mil reais);

b) - 1 (uma) Bmw/1181-1A31, PAS/Automovel, ano 2013/2014, na cor Branca, 
Chassi WBA1A3100EVY00404, PLACA FHI1716, no valor de R$ 79.000,00, é 
neste ato elevado para o valor total de R$ 300.460,00 (trezentos mil, quatrocentos

sessenta reais) representada por 300.460 (trezentas mil, quatrocentas e 
sessenta) quotas iguais, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo 
aumento de capital no valor de R$ 100.460,00 (cem mil, quatrocentos e sessenta 
reais), é neste ato substituito o veículo (a) acima já descrito, por outro veículo 
descrito abaixo da seguinte forma:

1(uma) BMW/320Í ACTIVE FLEX, PAS/AUTOMOVEL, ano 2.018/2.018, na cor 
PRETA, Chassi 98M8N9000J4A80227, Placa FZY4729. valor de R$ 161.460,00 
(cento e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais), ficando assim 
distribuídos entre os sócios na seguinte proporção:

e

SAN DEVID MARINHO SILVEIRA-66,71%
=seu capital na sociedade- 
ARY ENGRACIA GARCIA NETO-33,29%
=seu capital na sociedade- 
TOTAL-100%...................
§1.®- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

R$ 200.460,00200.460 QUOTAS

R$ 100.000.00100.000 QUOTAS
R$ 300.460,00300.460 QUOTAS,

§2.°- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisiçao se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. , /

À vista da modificação ora alustada. consolidai o contrato social, cgm a
seguinte redacão:

I - DO TIPO DE SOCIEDADE
A sociedade é empresária do tipo LIMITADA e. nos moldes dos artigos 1.052 a 
1.087 da Lei n.° 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002 do código civil, exercendo a 
atividade econômica empresarial organizada, que se regerá pelas cláusulas deste 
instrumento e nos casos omissos pela legislação vigente.
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II - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL
A sociedade empresária limitada gira sob a denominação social de PROMPT 
COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.

III - DO OBJETO SOCIAL
A sociedade empresária limitada tem como objeto social o ramo de AGÊNCIA DE 
PUBLICIDADE.

IV-DASEDE SOCIAL
A sociedade empresária limitada tem sua sede social na Rua Joaquim Antonio 
Nascimento, n° 156, sala 85, Edifício Itamaraty Office, bairro Condomínio 
ítamaraty, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP. 14024-180, 
podendo entretanto, abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacionai, 
com ou sem capitais autônomos para os devidos fins.

V - DO CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 300.460,00 (trezentos mil, quatrocentos e sessenta reais), 
dividido em 300.460 (trezentas mil, quatrocentos e sessenta) quotas no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado da seguinte 
forma: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em moeda corrente do País;

1(uma) BMW/320Í ACTIVE FLEX, PAS/AUTOMOVEL, ano 2.018/2.018, na cor 
PRETA, Chassi 98M8N9000J4A80227, Placa FZY 4729, valor de R$ 161.460,00 
(cento e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais);

1(uma) Bmw/1181-1A31, PAS/Automovel, ano 2013/2014, na cor Branca, Chassi 
WBA1A3100EVY00404, PLACAFHI1716, no valor de R$ 79.000,00, ficando assim 
distribuídos entre os sócios na seguinte proporção:

SAN DEVID MARINHO SILVEIRA-66,71%
=seu capital na socledade- 
ARY ENGRACIA GARCIA NETO-33,29%
=seu capital na sociedade- 
TOTAL-100%...................

§1.°- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

R$ 200.460,00200.460 QUOTAS

R$ 100.000.00100.000 QUOTAS
R$ 300.460,00300.460 QUOTAS
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§2.°- As quotas sâo indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente.

VI - DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE
A sociedade empresária limitada tem sua duração por tempo indeterminado, 
podendo, entretanto, ser dissolvida a qualquer época, uma vez observada à 
egislação vigente, considerando-se seu início em 10 de Outubro de 2.017.

VII - DA ADMINISTRAÇÃO
A Administração da sociedade cabe aos sócios administradores SAN DEVID 
MARINHO SILVEIRA e ARY ENGRACIA GARCIA NETO, já qualificados neste 
nstrumento, com amplos poderes e atribuições de assinar pela sociedade 
isoladamente, representando a sociedade, aiiva e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente, perante terceiros, repartições públicas, autoridades federais, 
estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e 
entidades para estatais, firmar contratos, assumir obrigações, movimentar contas 
bancárias, emitir e endossar cheques, transigir, firmar compromissos, sacar, 
emitir, endossar, avalizar ou aceitar duplicatas ou quaisquer outros títulos de 
crédito, a contratação de empréstimos bancários, dividas e financiamentos em

alienar ou vender bens móveis eInstituições financeiras, bem como onerar, 
imóveis da sociedade, vedado no entanto, o uso da denominação social em 
atividades estranhas ao interesse social, assumir obrigações seja em favor de

de terceiros, sem autorização, concordância equalquer dos quotistas ou 
assinatura de ambos os sócios, independentemente da ordem de precedência ou
nomeação.

§1.“- Os administradores tem os poderes gerais para praticar todos os atos 
pertinentes à gestão em geral, e deverão agir de modo a objetivar o maior 
incremento dos negócios e objetivos sociais.

§2.“- Os sócios poderão nomear e destituir administrador não sócio através de 
documento apartado, sendo necessária para essa deliberação, a manifestação 
unânime dos sócios.

§3.“- Os sócios poderão nomear procurador (es) para representá-lo (s) junto 
sociedade, mediante procuração especifica.
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|4.°- As procurações outorgadas pela sociedade terão prazo de validade limitado 
a 2 (dois) anos, exceto aquelas outorgadas para fins judiciais ou para a prática de 
ato específico, sem previsão exata de término, casos em que, cessadas as razões 
para as quais foram outorgadas, ficam automaticamente revogadas.

§5.°- São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes perante a 
sociedade, atos de administradores, procuradores ou funcionários que importem 
na assunção de obrigações ou responsabilidades estranhas ao objeto social.

§6.“- Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que 
realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo 
com os princípios da sociedade.

vm - DA RETIRADA PRO-LABORE
Ambos os sócios administradores SAN DEVID MARINHO SILVEIRA e ARY 
ENGRACIA GARCIA NETO, poderão ter direito a uma retirada mensal à título de 
pró-labore, que será levado à débito da conta específica da sociedade, cujos 
valores deverão ser fixado de comum acordo entre os sócios, dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação vigente.

IX - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE
§1°-Em caso de liquidação ou dissolução, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 
1.087 e 1.102 e seguintes do Código Civil, devendo os haveres da sociedade ser 
empregados na liquidação das obrigações e os remanescentes, se houver, 
rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

§2°-A retirada, exclusão, falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução 
extinção de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, a menos que os 

sócios remanescentes resolvam liquidá-la.

§3°- Em caso de retirada, exclusão, falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
dissolução ou extinção, os sucessores do sócio retirante, excluído, falido, em fase 
de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolvida ou extinta não ingressarão na 
sociedade.

§4°- Nos termos do Artigo 1.085 do Código Civil, é permitida a exclusão de sócios 
por justa causa.

ou
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§5“-0s haveres do sócio retirante, exciuido, faiido, em recuperação judicial ou 
extrajudicial, dissolvida ou extinta serão apurados de acordo com balanço 
especialmente levantado na data do evento, e pagos a quem de direito em 12 
(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, atualizado pelo IGP-M da FGV ou 
outro índice que venha a substituí-lo, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após 
a data do balanço retro aludido, que deverá estar concluído dentro do prazo de 60 
(sessenta) dias do evento que determinou o seu levantamento.

X-DO BALANÇO GERAL
O exercício social se encerrará a 31 de dezembro de cada ano, momento em que 
os administradores da sociedade prestarão contas justificadas de sua 
administração. Anualmente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses do 
encerramento do exercício social, a administração levantará um balanço de todas 
as atividades da sociedade. Os administradores poderão fazer levantar balanços 
semestrais ou em períodos menores e, com base neles, propor a distribuição 
antecipada de dividendos. É facultado aos sócios, anteciparem mensalmente a 
distribuição de lucros por conta do exercício, mesmo que seja por presunção.
Os lucros líquidos, serão distribuídos aos sócios na proporção ou desproporção de 
suas quotas, na qual será definido em reunião dos mesmos.
A responsabilidade dos sócios nas eventuais perdas será proporcional ou 
desproporcional às respectivas participações em quotas de cada um, na qual será 
definido em reunião dos mesmos. No caso de verificarem prejuízos, serão eles 
mantidos em conta especial, para serem cobertos na mesma proporção da divisão 
de lucros.

XI - DO FALECIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Os herdeiros do sócio falecido, de 
comum acordo, exercerão o direito às quotas. Caso não haja interesse dos 
herdeiros de ingressarem na sociedade ou no caso dos mesmos não venham a 
ser aceitos pelos sócios remanescentes, serão pagos aos herdeiros o resultado 
dos haveres do sócio falecido, regularmente apurados em balanço especial no dia 
do evento, no prazo de até 12 (doze) meses, atualizado pelo IGP-M da FGV ou 
outro índice que venha a substituí-lo, de comum acordo entre os sócios, contados 
da data da apuração.

§1° O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).
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§2° O sócio será excluído da sociedade, mediante iniciativa dos outros sócios, por 
falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade 
superveniente, (art. 1.030 CC/2002).

§3° A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente 
convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu 
comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§4“ As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o expresso consentimento da sociedade. O sócio que 
desejar retirar-se da sociedade, deverá manifestar esta decisão com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias e oferecer suas quotas em condições de 
transferência por escrito, tendo o outro sócio o prazo de 90 (noventa) dias para 
manifestação, também por escrito, sobre a proposta de transferência ou cessação, 
ocasião em que a mesma não dissolverá, sendo que os haveres do sócio retirante 
será apurado em balanço para esta finalidade, e serão pagos em até 12 (doze) 
prestações mensais, acrescidas de encargos financeiros iguais à variação do IGP- 
M da FGV ou outro índice que venha a substituí-lo, de comum acordo entre os 
sócios.

§5° Havendo contestação ou impossibilidade de acordo, será escolhida, de 
comum acordo pelos sócios, empresa de auditoria independente para apurar os 
valores do ativo e passivo da sociedade, da qual levará em conta, particularmente, 
0 valor do “goodwili” (fundo de comércio), utilizando os critérios enumerados nos 
parágrafos a seguir.

§6° O preço de cada quota será avaliado após análise do valor do patrimônio 
liquido da empresa e as perspectivas de rentabilidade futura. Assim, os bens 
tangíveis serão avaliados seguindo o critério do custo de reposição como novo, 
descontada a depreciação, e os bens intangíveis serão avaliados pelo valor 
presente dos benefícios futuros esperados e a metodologia usual no mercado.

§7“ Os haveres da empresa, devidamente acrescidos de juros e atualização, 
adotando-se o mesmo critério de atualização, previsto neste caput, deverão ser 
apurados para também compor o valor das quotas.
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§8® Caso 0 passivo ultrapasse o valor de ser reembolsado pelas quotas, o sócio 
retirante poderá efetuar o pagamento do saldo remanescente através de 12(doze) 
parcelas, mensais, iguais e sucessivas também atualizadas conforme prevê o 
parágrafo quarto deste caput, vencendo a primeira a partir de 60 dias da data do 
fechamento do balanço para apuração final dos valores.

§9® No tocante ao título de estabelecimento, nome comercial ou nome de fantasia, 
ficará a critério dos sócios remanescentes optarem por sua continuidade ou 
alteração.

§10® O valor das quotas do sócio falecido ou retirante será pago a quem de direito 
12 (doze) prestações mensais, iguais ou sucessivas, acrescidas de encargos 

financeiros iguais à variação do IGP-M da FGV ou outro índice que venha a 
substituí-lo, de comum acordo entre os sócios, vencendo a primeira a partir de 60 
dias da data de apresentação do relatório da empresa de auditoria contratada, que 
será em seguida ao fechamento do balanço para apuração final dos valores, 
levando-se em conta, os critérios supracitados, a conta de lucros ou reservas.

§11® Decidida à apuração dos haveres do sócio falecido ou retirante, o 
remanescente, para que a sociedade não sofra solução de continuidade, poderá 
ceder parte de suas quotas a quem entender, sem que tenha de oferecê-las ao 
retirante ou a herdeiros e sucessores do falecido.

§12° Os honorários da empresa de auditoria que vier a ser contratada, serão 
suportados pela sociedade, correndo por conta do sócio retirante ou dos 
sucessores do sócio falecido os encargos que venham a incidir sobre o 
pagamento dos seus haveres.

em

XII - DO CONSELHO FISCAL
Fica convencionado pelos sócios que a sociedade não tem Conselho Fiscal.

XIII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude deexercerem a
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 reiações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
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XIV - DOS CASOS OMISSOS
Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições gerais da legislação em vigor 
sobre sociedades, especialmente o código civil, lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 
2002.

XV - DAS DIVERGÊNCIAS SOCIAIS
Sobre as divergências, omissões ou dúvidas que se verificarem entre os sócios, 
inclusive entre herdeiros do sócio falecido com sócio remanescente, 
reconhecemos como competente para conhecer e julgar todas as ações 
decorrentes desses fatos, o foro de Ribeirão Preto-SP.

XVI - DO FORO
Todo e qualquer litígio oriundo deste Instrumento, seja entre os sócios, seja entre 
os sócios e a sociedade, mesmo durante a fase de liquidação, deve ser submetido 
ao Juízo Arbitrai, conforme os dispositivos da Lei n.° 9.307/96, vedado o recurso à 
equidade.

§° Único. Para as controvérsias que forem incompatíveis de serem solucionadas 
pelo procedimento arbitrai, por não versarem sobre direitos patrimoniais 
disponíveis, fica eleito o Foro do Município de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo, renunclando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. O Foro ora eleito, também será competente-para o processamento e a 
execução da sentença arbitrai.

E, assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir o 
presente instrumento de alteração de contrato social, lavrado em 03 vias de igual 
teor e para o mesmo fim, assinado pelos sócios.

Ribeirão Preto, 26 de Novembro de 2.018.

a VEIRA
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CONVÊNIO
g.R.R-^eiraoP^ ALTEI^ÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Prompt Cómünícação e Markeíitís Lida
í.

SAN DEVID MARINHO SILVEIRA, ifâsileiro, natural São Luís, MA, solteiro, nascido 
21/09/1978, empresário, portador áa'Cédula de Identidade RG n° 000049487596-8^SP/]\^ e do

natural de Ribeirão Preto, SP, solteiro, nascido aos 20/12/1985, empresário, Portador da Cédula de 
Identidade RGn» 43.509.440-3-SSP/SP e CPF 350.428.408-00, residente na Rua toel Aché n 
980 apto. 181, Edifício Van Gogh, Jardim Irajá. CEP 14020-590, ambos na cidade de Ribeirão 
Preto Estado de São Paulo, sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o.Nome 
Empresarial “PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA”, com sede Rua Joaquim 
Antonio Nascimento n« 156, sala 85, Edifício Itamaraty Office, J°^domí^Ram^aty, C^ 1402^ 
180, Ribeirão Preto/SP, conforme Contrato Social registrado s^ M^35^230_784207 em 
31/10/2017, na junta Comercial do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ-MFn 28.975.460/0001- 
54 têm entre si, justos e contratados, a presente Alteração de Contrato Social, e, amda,consolidar- 
se num só instrumento, todas as disposições contratuais,de acordo com o que estabelecem as 
cláusulas e condições seguintes;

aos

Aí - DO NOVO ENDEREÇO DE SÓCIO: O sócio Ary Engracia Garcia Neto, altera
endereço residencial para Rua Manoel Aché n» 980, apto. 181, Edifício Van Gogh, Jardim 
Irajá, CEP 14020-590, na cidade de Ribeiião Preto, Estado de São Paulo.

seu

Bí - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: O capital da sociedade que é de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), totalmente integralizado, fica elevado para RS 200.000,00 (duzentos mil 
reais), dividido em 20Ó.000 (duzentas mü) quotas no valor deRS 1,00 (Hum Real) cada uma, 
cujo aumento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mU reais), os sócios mtegrali^ neste ato 
da seguinte forma: RS 40.000,00 (quarenta mü reais) em Moeda Corrente do Pais, e RS 
140.000 00 (cento e quarenta mü reais) com os seguintes veículos um Honda/Cmc EXR, 
PÁS/Automóvel, ano 2013/2014, na cor Preta, Chassi 93HFB9670EZ133016, Placa OJI9539, 
no valor deRS 61 000,00 (sessenta e um mü reais) e Bmw/1181-lA31,PAS/Automóvel, ano 
2013/2014, na cor Branca, Chassi WBA1A3100EVY00404, no valor de RS 79.000,00 
(setenta e nove mil reais), ficando a totaüdade distribuída entre os sócios da segumte forma; 
SAN DEVID MARINHO SILVEIRA
* Capital Anterior..... .................................. —

Aumento neste ato, em Moeda Corrente do Pais
-t- Aumento neste ato, com veículos......................
= Seu capital na sociedade..................... .............
ARY ENGRACIA GARCIA NETO

...................... RS 10.000,00
....................... RS 29.000,00
................. RS 61.000,00
100.000 qts....RS 100.000,00

...............  RS 10.000,00
...................RS 11.000,00

.............................. RS 79.000,00
..............100.000 qts....R$ 100.000,00
ao valor de suas quotas, mas ambos

* Capital Anterior.............................................. .......
+ Aumento neste ato, em Moeda Corrente do País.....
-H Aumento neste ato, com veiculos...........................
= Seu capital na sociedade....................................
§ 1® - A responsabüidade de cada sócio é restrita

respondem sohdariam^te^elâiptPgalizaçãodo capital social
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CONSÒLÍDÁCAG DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS

I - DO NOME EMPRESAÍHÂL E SEE^ USC ‘"
A sociedade gira sob o nome Empresarial de “PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING 
LTDA”, podendo assinar pela mesma, ambos sócios, isoladamente, porém, úmca e 
exclusivamente em negócios que diganúrÈspeito aos interesses da sociedade, ficando vedado seu 

em fianças, avais ou abonps, quér-em-fãvor deles, sócios, quer em favor de terceiros.

n - DO OBJETO SOCIAL
A sociedade tem como objetivo o ramo de “Agência de publicidade”.

m-DA SEDE SOCIAL
A sociedade tem sua sede instalada na Rua Joaquim Antonio Nascimento n° 156, sala 85, Edifício 
Itamaraty Office, Condomínio Itamaraty, CEP 14024-180, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo, podendo, entretanto, abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional, 
com ou sem capitais autônomos pára os devidos fins.

IV - DO CAPITAL SOCIAL
A sociedade tem o capital de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas 
mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totálmente integralizado, pelos sócios em 
Moeda Corrente do País, e bens móveis, distribuído da seguinte forma:

SAN DEVID MARINHO SILVEIRA 
ARY ENGRACIA GARCIA NETO...
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL......
§ 1“ - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social.
§ 2® - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento 

do outro sócio, a quem ficam assegurados, eiri igualdade de condições e preço direito de 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, 
a Alteração Contratual pertinente.

V - DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE
A sociedade tem sua duração por tempo indeterminado, considerando-se o seu iiácio em 10 de 
outubro de 2017.

VI - DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade cabe a ambos os sócios, com poderes e atribuições de realizar todas 
as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e 
passiva, judicial e extrajudicialmente, e autorizado o uso dó nome empresarial, isoladamente, 
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 imóvejsíáp’^ 
sociedade, sem autorização do outro sócio. /ÀJK

uso

. 50%....... 100.000 qts. R$ 100.000,00
. 50%....... 100.000 qts. R$ 100.000,00
100%.......200.000 qts. R$ 200.000,00

vn-DA RETIRADA PRO-LABORE " '
Ambos os sócios têm direito a uma retirada mensal à titulo de “pró-labore”, que são levada a 
débito da conta de “despesas gerais” da sociedade, cujos mveis são fixados de comum acordo 
entre os isadJófeTiaaatSEdlÃdiDlBlafeé^
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Vm - DO BALANÇO^EEAL, SEUS ^-UCIIOS.OU PREJUÍZOS
Ao término de cada exsrcíclo soçiàl, ermSl dê Dezembro, os admimstradores prestarao contas 
justificadas de sua adminislraíão, procedendo èêkbcração do inventário do balanço patrimonial e 
do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou;
perdas apurados. o - , ■ • , i •
PARÁGRAFO ÚNICO: Nos quâiro meses seguintes ao término do exercício soaal, os socios
deliberarão sobre as contas e designSmo-administradores quando for

IX - DO FALECIMENTO
Dando-se o falecimento ou interdição de qualquer um 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado.
PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seus sócios.

X - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Os Admimstradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a 
administração da sociedade e atividade mercantil, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
0 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.

XI - DAS DIVERGÊNCIAS SOCIAIS
As divergências que se verificarem entre os sócios, inclusive no caso de falecimento de um deles, 
entre seus herdeiros e os remanescentes, serão resolvidas mediante Juízo Arbitrai, ficando eleito o 
Foro desta Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas.

PARÁGRAFO ÚNICO: As divergências que se verificarem entre os sócios serão resolvidas 
mediante reunião dos sócios, conforme novo código civil. Lei 10406/02 de 10/01/2002.

E, assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir o presente 
instrumento de ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, lavrado em 03 (três) vias de igual teor 
e para o mesmo fim, assinado pelos sócios na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ribeirão Preto - SP, 14 de agosto de 2018.
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CONTRATO SOCIAL

Prompt Comunicação e Marketing Ltda
SAN DEVID MARINHO SILVEIRA, brasileiro, natural São Luís, MA, solteiro, nascido aos 
21/09/1978, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 000049487596-8-SSP/MA e do 
CPF 771.860.013-00, residente na Rua Dr. Benjamim Anderson Stauffer n° 777, Cond. Edifício 
Grande Raya, Jardim Botânico, CEP 14021-617 s, ARYENGRACIA GARCIA NETO, brasileiro, 
natural de Ribeirão Preto, SP, solteiro, nascido aos 20/12/1985, empresário, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 43.509.440-3-SSP/SP e CPF 350.428.408-00, residente na Rua Sete de Setembro 
n° 1817, conjunto 2, Jardim Sumaré, CEP 14025-200, ambos na cidade de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo, têm entre si, justos e contratados, a constituição de uma sociedade limitada, com 
sede e foro nesta praça de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, e que se regerá de acordo com o 
que estabelecem as cláusulas e condições seguintes:

I
DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade girará sob o nome empresarial “PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING 
LTDA”, podendo assinar pela mesma, ambos os sócios, isoladamente, porém, única e 
exclusivamente em negócios que digam respeito aos interesses da sociedade, fícando vedado o seu 
uso em fíanças, avais ou abonos, quer em favor deles sócios, quer em favor de terceiros.

II
DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá como objetivo a exploração do ramo de "Agência de publicidade”.

III
DA SEDE SOCIAL

A sociedade terá sua sede instalada na Rua Joaquim Antonio Nascimento n° 156, sala 85, Edifício 
Itamaraty Office, Condomínio Itamaraty, CEP 14024-180, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de 
São Paulo, podendo, entretanto, abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional, com 
ou sem capitais autônomos para os devidos fins.

IV
DO CAPITAL SOCIAL

A sociedade terá o capital de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalmente integralizado pelos sócios, 
neste ato, em Moeda Corrente do País, dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, do valor de R$ 1,00 
(hum real) cada uma e, distribuído entre os mesmos, conforme segue:

.50%
,. 50%
100%

§ 1“ - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social.

10.000 qts. R$ 10.000,00 
.10.000 qts.R$ 10.000,00 
20.000 qts. R$ 20.000,00

SAN DEVID MARINHO SILVEIRA 
ARY ENGRACIA GARCIA NETO... 
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL......

* O oriainal, a tnim apre$J7iar 
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§ 2” - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do 
outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de 
preferência para a sua aquisição ss postfs à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, 
a Alteração Contratual pertinente." -' - - -

V
DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade tem sua duração por tempo indeterminado, considerando-se seu início em 10 de 
outubro de 2017.

VI
DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, com poderes e atribuições de realizar todas 
as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, 
judicial e extrajudicialmente, e autorizado o uso do nome empresarial, isoladamente, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio.

VII
DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Ambos os sócios terão direito a uma retirada mensal a titulo de “pró-labore”, que serão levadas a 
débito da conta de “despesas gerais” da sociedade, cujos níveis são fixados de comum acordo entre 
os sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.

VIII
DO BALANÇO GERAL, SEUS LUCROS OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão 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.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

IX
DO FALECIMENTO

Dando-se o falecimento ou interditado de qualquer um dos sócios, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especiahnente 
levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que^ 
sociedade se resolva em relação a seus sócios. A

4.
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X
DAS^DlVERGÊIs^IA&SOeiAIS E FORO 

As divergências que se verifieareín entrê oç s^cios^; inefusive no caso de falecimento de um deles, 
entre seus herdeiros e a remânes^cente, Terão'resoMdaS no foro desta Comarca de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo, o qual, toma-se eleito, também para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO: As divergências"que se verificarem entre os sócios serão resolvidas 
mediante reunião dos mesmos, ficando dispensada as publicações, conforme novo código civil. Lei 
10406/02 de 10/01/2002.

XI
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 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 as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir o presente instrumento 
de CONTRATO SOCIAL, lavrado em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim, assinado 
pelos sócios na presença de duas testemunhas.

Ribeirão Preto - SP, 10 de outubro de 2017.

San Devid Marinho Silveira
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PROCURAÇÃO

Outorgante

Prompt Comunicação, sob o nome empresarial Prompt Comunicação e Marketing Ltda, 
inscrita no C.N.P.J. n® 28.975.460/0001-54, localizada à rua Joaquim Antônio 
Nascimento, 156 - Sala 85 - Edifício Itamaraty Office, Condomínio Itamaraty - Ribeirão 
Preto/SP, CEP 14.024-180

Outorgado

Ana Carolina Ribeiro Viégas, planner publicitário, residente à rua Perdizes n 23, Q 35 
Ed. Villa Verde, apto 204. Renascença II. CEP:: 65075340.

RG: 025164832003-8 SSP/MA

CPF; 028.049.233-20

Objeto

Representar a outorgante na Concorrência no ALEMA 001/2018.

Poderes

Retirar editais, se manifestar, apresentar Propostas e Documentos de Habilitação, 
participar de sessões públicas de abertura dessas Propostas e Documentos, assinar as 
respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, 
renunciar ao direito de recurso, renunciar a recurso interposto, negociar preços e 
assinar e praticar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel 
cumprimento do presente mandato.

j RBSMCÇO, pQr âutenticidade, a(5) firma.ís) des
i isviD tw;MB siueirã wiwmwwttmmDmSão Luís - 07 de dezembro de 2018

EffioluitentO5;R$íl,20 FERCsR 
SSo Luís, 30/12/2018 14;02s:
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Poder
dcJrompt Comunicação e Marketing Ltda MaraiihãlÍK 

íeconhecimento' 
de Firma - Financeiro

San Devid Marinho Silveira - Sócio proprietário e atendimento

Edifício Itamarati Office R. Joaquim Antônio Nascimento, 156-SI 85 
Jardim Canadá, Ribeirão Preto - SP, 14024-180 - Tel. 16 3904 3855
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Comprovante de Inscrição o 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.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
31/10/2017NUMERO DE INSCRIÇÃO

28.975.460/0001-54
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
PROMPT COMUNICACAO E MARKETING LTDA

PORTE
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ME

CÓDIGO E DESCRIçAo DÁ ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
73.11-4-00 - Agências de publicidade________
"código e descrição das atividades econômicas secundarias
Nâo Informada
CÓDIGO E descrição DA NATUREZA JURlDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

COMPLEMENTO
■AALA BS EDIF ITAMARATY OFFICENUMEROLOGRADOURO

R JOAQUIM ANTONIO NASCIMENTO 156
UFMUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETOBAIRRO/DISTRITO
condomínio ITAMARATY SPCEP

14.024-180
TELEFONE
(16) 8238-5577ENDEREÇO ELETRÔNICO

FINANCEIROia.AGENCIAPROMPT.COM.BR

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

DATA DA SmiAÇAO CADASTRAL
31/10/2017SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
*•«****«“SITUAÇAO ESPECIAL********

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

Emitido no dia 04/12/2018 às 14:38:20 (data e hora de Brasília).
Página; 1/1

VoltarConsulta QSA / Capital Social

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

04/12/2018http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Com^ov.
Al ««TICAÇAO: Esta cópiá 

•jginal, a mim sprssentado.
Oscar Paas d» Altnokia FMho «afeHLQ 

OFICIAL Doleçstl.c/

S 0 oriIS

Kíl0 5 DEZ. 2018 I mik Oficial de Redatro Civil das PesWs NeiÉ 
0 de Iníerdi^s e Tutelas do Subdt 

RJMirãq. Preto 
1 Elmabetn Paes ^Almeida Rifaêim-Ofic.íili 
•K Silvia r9rreir»Maldonsdo-E-.crf!v. Au 3 ü

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Com%5eov


Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto {
Secretaria Municipal da Fazenda
WWW. ri beiraopreto.sp.gov. br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: PROMPT COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME

CNPJ/CPF: 28.975.460/0001-54 

Inscrição Municipal: 20107252

Endereço: RUA JOAQUIM ANTONIO NASCIMENTO NO 156

Protocolo VRE: 1069833201720

Sócios e Administradores: ARY ENGRACIA GARCIA NETO

SAN DEVID MARINHO SILVEIRA

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da 
Secretaria Muncipal da Fazenda:

Situação Cadastral: Ativa

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser 
consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São 
exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br 
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 15:42h do dia 27/11/2018 - Código de controle: 2206567

mailto:certidoes@fazenda.pmrp.com.br
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br


H Via Rápida Empresa - VRE 
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO 

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e

Inovação
u I

Prefeitura do Município de Ribeirão 
Preto

É importante saber que:

Governo do Estado de São Paulo

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

Líua vaMadlTr? determinam a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica na perda
sua solicÍlçã? °^8aos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar

4. Os órgãos envolvidos poderão a

responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. ^

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

consulte o

PROTOCOLO/NÚMERO DATA DA SOLICITAÇÃO

28/11/2017 11:43:55

DATA DE EMISSÃO DATA DE VALIDADE
1069833.2017-20 28/11/2017 11:44:00 24/05/2020 00:00:00

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

PROMPT COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME

NATUREZA JURÍDICA 

206-2. Sociedade Empresária Limitada

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

ITAm“™ Of""a"'° “ “"““'NIO ITAMARATV , Riteirlo Rre.0 - SR CER 14024180 SAU 85 EDIF

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 

ÁREA DO IMÓVEL

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

CNPJ

28.975.460/0001-54

49.65m^

6334.07m^

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO 7
VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL DATA DE EMISSÃO: 28/11/2017 íTIPO DO IMÓVEL: Imóvel Urbano: 0317089

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

>> Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliação, diminuição ou demolição de área deverá possui HABITE-SE

PÁGINA [1] DE [3



_______________PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

a finalidade de seu uso, nos termos da Lei Complementar n? 2.158/2007.de acordo com

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde /Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

DATA EMISSÃO NÚMERO DE LICENÇA

1069833201720
VALIDADE

28/11/2017 28/11/2022

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

NÚMERO DE LICENÇA

AVCB 0000298369

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis Líveis.'

com a ocupação aprovada pelo Corpo de

DATA EMISSÃO
VALIDADE

30/05/2017 24/05/2020

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível 
Bombeiros para a edificação como um todo.

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

PREFEITURA

DATA EMISSÃO NÚMERO DE LICENÇA 

1069833201720 

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

VALIDADE
28/11/2017 28/11/2020

” ÜíllTn instalação, afixação ou veiculação de instrumentos publicitários, sejam quais forem as suas finalidades
formas ou composiçoes, nos termos do artigo 146 da Lei Complementar ns 1 616/2004 
- nas árvores e postes;

a saber:

- nos muros e edifícios públicos, nos tapumes de obras públicas, em estátuas 
túneis;
- nos cemitérios e em seus muros;
- nos hidratantes, nas cabines telefônicas, nas caixas de correio e de alarme de incêndio-
em leSSo^"spedfS■equipamentos do mobiliário urbano de interesse público, definidos e normatizados

- em muros ou paredes de construções, observadas as disposições previstas em legislação específica.

em monumentos, nos viadutos, na pontes, nos

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO

28/11/2017

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECURAÇÕES:

PROTOCOLO ISENTO CNAE

7311-4/00
/

>> Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é da competência do órgão de vigilância sanitária.

PÁGINA [2] DE [3]



Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária 

DATA EMISSÃO

28/11/2017

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECURAÇÕES:

" "“a * «"'bito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal
e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA| da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA|,

PROTOCOLO ISENTO CNAE

7311-4/00

PÁGINA [3] DE [3] ^



27/11/2018

I MINISTÉRIO DA FAZENDA 
r 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: PROMPT COMUNICACAO E MARKETING LTDA 
CNPJ: 28.975.460/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:01:16 do dia 17/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2019.
Código de controle da certidão: 1F0B.2C60.FA20.F4D4 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / lE: 28.975.460/0001 -54

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

Certidão n° 18110131343-80

27/11/2018 15:02:25Data e hora da emissão

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

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

http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br


PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 28.975.460

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Pauio cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

. f''
/ ■- . '. 'V

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do lnteressado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. T iN\
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Folha 1 de 1 

(hora de Brasília)
20400412

27/11/2018 15:01:02

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
httpyAwww.dividaativa.pge.sp.gov.br ^

Certidão n°

Data e hora da emissão

Validade
'I

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

CND
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO EM DÍVIDA ATIVA

Empresa: PROMPT COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME 

CNP3/CPF: 28.975.460/0001-54 

Inscrição Municipal: 20107252

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal lançar e cobrar quaisquer débitos de 
responsabilidade do sujeito passivo, que vierem a ser apurados, é certificado que não 
constam débitos em dívida ativa na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP.

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade; 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br 
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 15:03h do dia 27/11/2018 - Código de controle: 2206357

http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br
mailto:certidoes@fazenda.pmrp.com.br
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto ^
Secretaria Municipal da Fazenda
WWW. ri beiiraopreto.sp.gov. br A

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

ISS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS EM DÍVIDA ATIVA

Empresa: PROMPT COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME 

CNP3/CPF: 28.975.460/0001-54 

Inscrição Municipal: 20107252

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal lançar e cobrar quaisquer outros débitos de 
responsabiiidade do sujeito passivo, que vierem a ser a purados, é certificado que não 
constam débitos em dívida ativa na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP, quanto 
ao tributo referido nesta certidão.

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br 
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 15:05h do dia 27/11/2018 - Código de controle: 2206365

mailto:certidoes@fazenda.pmrp.com.br
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br


https:/A(vww.sifge.ca ixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp27/11/2018

tmPRIfAIR VOLTAR

CjAÊj^jA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social: prompt comunicacao e marketing ltda me
Endereço:

28975460/0001-54

R JOAQUIM ANTONIO NASQMENTO 156 SL85 EDIF ITAMARATI / 
condomínio ITAMARAT / RIBEIRÃO PRETO / SP / 14024-180

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: 26/11/2018 a 25/12/2018

Certificação Número: 2018112604050126084237

Informação obtida em 27/11/2018, às 14:59:14.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

http://www.caixa.gov.br
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROMPT COMUNICACAO E MARKETING LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.975.460/0001-54

Certidão nQ: 163176785/2018
Expedição: 27/11/2018, às 15:00:12
Validade: 25/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se que PROMPT COMÜMICACAO E MARKETING LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o ns 

28.975.460/0001-54, 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 juridica, 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.

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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

http://www.tst.jus.br
mailto:cndt@tst.jus.br


DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Eu, Maria Fernanda Oliveira, empresária, sócia-proprietária da empresa RIO 
GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA, declaro para os fins cabíveis que a 
Prompt Comunicação e Marketing Ltda., empresa inscrita no CNPJ sob n° 
28.975.460/0001-54, estabelecida à Rua Joaquim Antônio Nascimento, n° 156, 
sala 85, Edifício Itamaraty Office, Condomínio Itamaraty, em Ribeirão Preto 
(SP), presta serviços de Publicidade e Propaganda para a empresa Fribal.

Atesto, ainda, completa aprovação da competência técnica e qualidade das 
atividades prestadas em todos os processos ligadas á área de publicidade, 
quais sejam atendimento, estudo, planejamento, conceituação, concepção e 
criação, bem como execução interna, intermediação e coordenação de 
execução externa, e, ainda, distribuição, supervisão, acompanhamento e 
avaliação de campanhas publicitárias no estado do Maranhão.

Sendo assim, e considerando que, até esta data, a empresa tem executado os 
serviços propostos de forma satisfatória, sem quaisquer problemas que 
desabonem sua conduta e responsabilidade, atesto que a empresa possui 
capacidade e condições para prestação dos serviços aos quais se propõe.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

São Luís (MA), 10 de dezembro de 2018.

Riò Grande comercio de carnes ltda
CNPJ: 07.555.950/0001-21

Rio Grande Comércio de Carnes Ltda.
Av. dos Holandeses, 01, Quadra 34, Loja 01 - Calhau.
CEP: 65071-380 - São Luís - MA - Brasil
CNPJ: 07.555.950/0001-21 Inscrição Estadual: 12.221.891-4



DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Declaramos para os devidos fins, que a Prompt Comunicação e Marketing Ltda, 
empresa inscrita no CNPJ sob n ° 28.975.460/0001-54, estabelecida à Rua 
Joaquim Antônio Nascimento 156, sala 85 - Edifício Itamaraty Office, 
Condomínio Itamaraty, Ribeirão Preto, prestou serviços de Publicidade e 
Propaganda para o Instituto Ricardo Aguiar, com contrato vinculado assinado 
em 21 de maio de 2018.

Sendo assim, declaramos que a agência Prompt Comunicação prestou serviços 
na área de publicidade, incluindo criação, acompanhamento de produção, 
supervisão, avaliação e acompanhamento à distribuição de campanhas 
publicitárias em veículos de comunicação em Ribeirão Preto no Estado de São 
Paulo.

Desta forma, atestamos a capacidade técnica da referida agência de 
publicidade, que vem cumprindo todos os requisitos exigidos para prestação dos 
serviços da referida função, conforme previsto em nosso contrato com a mesma.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Ribeirão Preto (SP), 03 de dezembro de 2018.

Ricardo Miguel de Aguiar 
Carla Andréa de Lacerda Clemente 
Assistente de diretoria / Marketing 

CNPJ: 10.839.360/0001-35 -V
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iDECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

}

>
Eu, Ana Cristina Verri de Oliveira Aroso, empresária, sócia-proprietária 
da empresa For You Comércio e Serviços LTDA, declaro para os fins 
cabíveis que a Prompt Comunicação e Marketing Ltda, empresa inscrita 
no CNPJ sob n° 28.975.460/0001-54, estabelecida à Rua Joaquim 
Antônio Nascimento, n° 156, sala 85, Edifício Itamaraty Office, 
Condomínio Itamaraty, em Ribeirão Preto (SP), presta serviços de 
Publicidade e Propaganda para a For You Comércio e Serviços.

Atesto, ainda, completa aprovação da competência técnica e qualidade 
das atividades prestadas em todos os processos ligadas à área de 
publicidade, quais sejam atendimento, criação, desenvolvimento, 
produção, coordenação, acompanhamento e avaliação de campanhas 
publicitárias no estado do Maranhão.

i
i
!

■

í
■)

I

Sendo assim, e considerando que, até esta data, a empresa tem 
executado os serviços propostos de forma satisfatória, sem quaisquer 
problemas que desabonem sua conduta e responsabilidade, atesto que 
a empresa possui capacidade e condições para prestação dos serviços 
aos quais se propõe.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

*

■

São Luís (MA), 05 de dezembro de 2018.

Ã yf________
Ana uristina \4rri qe Oliveira Aroso

Sócia-Proprietária 
For You Comércio e Serviços LTDA 

CNPJ: 18.382.502/0001-90

í(

R foryouteen foryou

(98)98802-3062 • Av dos Holandeses n° 01, Quadra 34 - Loja 01 | Calhau • CEP 65071-380 | São Luís-MA

@ www.foryouteen.com.brteen Q tina@foryouteen.com

http://www.foryouteen.com.br
mailto:tina@foryouteen.com


CENP - Consulta13/11/2018

CERTIFICADO
o Conselho Executivo das Normas-Padrão outorga à

PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA- ME

28.975.460/0001-54

Grupo Técnico 7

este Certificado de QualificaçãoTécnica, por cumprimento das metas de 
qualidade e compromisso com as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, 
estabelecidas em dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e oito.

São Paulo, 13 de Julho de 2018

Caio Barsotti
FVesidcnte

O prazo dc vigência do Certificado dc Qualidade Técnica está condicionado à manutenção dos compromissos técnicos 
dc certificação da Agência, o que deve scr confirmado cm www.ccnp.com.br. Este documento tem valor por 90 dias, 

contados da data de sua e no rodapé abaixo.

Entidades Fundadoras: Entidades Associadas:

Müm, KiJÊ labl
Emitido no dia 13/ll/2ül8às 12:00:22 - Códigos de Controle do Certificado: P289754600Ü12 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidarã este documento.

AUTENTICAÇÃO 
AUTEirnCAÇAO: Esla cópia confere 

^ 0 oiriginal, a mini apresentado. Oo 
3 Oscar Pass da Almokia Filho t 

OFICIAL Delegado g- w.
2 9 NOV. 2018 «

k
=80 1» SubdiUH#?-" 
Preto (SPl

Oficial de RefliatV?Civil das Pessoas Rati 
e de Interdi Tut 1^:Silvia ^érr 

^ RitadeCaasiaDelC

Sede ai
aiacnsdo*

Mango-Esaev. A |
V. A.ut

https://sistemas.cenp.com.br/WebCENPCertificado/ConsultahtmlCert.aspx

http://www.ccnp.com.br
https://sistemas.cenp.com.br/WebCENPCertificado/ConsultahtmlCert.aspx
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Ref: CONCORRÊNCIA N.o 001/2018 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO / ALEMA

A empresa Prompt Comunicação e Marketing Ltda, signatária, inscrita no CNPJ 
sob o n ° 28.975.460/0001-54, sediada na Rua Joaquim Antônio Nascimento, 
156, sala 85, Edifício Itamaraty Office, no bairro Jardim Canadá, situada na 
cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, por seu representante legal, 
declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.o, da Lei Federal n.o 
8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a 
participar da Concorrência em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum 
pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os 
seus termos.

Luís (MA), 12 de dez^bro de 2018

San Devid Marinho Silveira

^1 Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
jWA. Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião

Av. Daniel de La Touche, 6. quadra D. Cohama C-P 65.074-115 • Sáo Luís - Maranhão (9a, j
Judiciário

m RECMí^i, POL saiHlnançâ, ais) tiniiais) üe;
W Síi-t míD iwiiwi SILVEIPá

Ek3lL®entesR$4,20 FER€;R$0,10 ' TotalíRÍ4-30 
sao Luís, 13/12/20Í8 14547:22 Luís Felipe/1556Ó 

Luís Felipe Hatdes Braz - EsctmenW

Reconhecimento
Firma

000031W87274

Edifício Itamarati Office R. Joaquim Antônio Nascimento, 156 - SI 85 
Jardim Canadá, Ribeirão Preto - SP, 14024-180 -Tel. 16 3904 3855
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DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ref: CONCORRÊNCIA N.o 001/2018 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO / ALEMA

Prompt Comunicação e Marketing Ltda, inscrita no CNPJ n.o 28.975.460/0001- 
54, por intermédio de seu representante legal o Sr San Devid Marinho Silveira, 
portador da Carteira de Identidade n.o 000049487596-8-SSP/MA e do CPF n.o 
771.860.013-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.o 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.o 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

^o Luís (MA), 12 de^zembro de 2018

7^
San Devid Marinho Silveira

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Moün de Oliveira - Tabelião 

Av. Daniel de La Touche, 6. quadra D. Cohama CE= 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 2 256-?ltéà
Jjidiclário

V; Justiça

^ W \ ' RÍcóãhecimento 
^— dé Flmia

0000314B727S

m FSDÍIICÇO, por seüelha.nça., a(s) firataís) de; 
I 'm r£LíID WfillfO

1 Ei&3kííriatt05;R$4,2C> FER£:PÍ0,10 Total ;R$4^ 
í SSo Luls, 13/12/'20Í8 14;47s23 Lttis F8lÍFe/&254^ 

Luís Felipe fiendes Braz - Ei ite.M.

Edifício Itamarati Office R. Joaquim Antônio Nascimento, 156-SI 85 
Jardim Canadá, Ribeirão Preto - SP, 14024-180 -Tel. 16 3904 3855
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Ref: CONCORRÊNCIA N** 001/2018 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO / ALEMA 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

San Devid Marinho Silveira, RG: 000049487596-8-SSP/MA, CPF: 771.860.013-00 como 
representante devidamente constituído de Prompt Comunicação e Marketing Ltda, doravante 
denominada Licitante, para fins do disposto no item 14.2.6.3 do Edital de licitação ALEMA 
001/2018, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Prompt Comunicação e 
Marketing Ltda e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Concorrência ALEMA n° 001/2018 por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência ALEMA n° 
001/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da Concorrência ALEMA n° 001/2018 quanto a 
participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 
de fato da Concorrência ALEMA n° 001/2018 antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Assembléia 
Legislativa do Estado do Maranhão antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la.

lão l^ís (MA), 12 d^^«mbro de 2018.

i7

San Devid Marinho Silveira

RG: 000049487596-8-SSP/MA

CPF: 771,860.013-00

Edifício Itamarati Office R. Joaquim Antônio Nascimento, 156-SI 85 
Jardim Canadá, Ribeirão Preto - SP, 14024-180 -Tel. 16 3904 3855
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931427,28/11/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

•P
f*

CERTIDÃO W": 029314273 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 
27/11/2018, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: *****************

PROMPT COMUNICACAO E MARKETING LTDA, CNPJ: 28.975.460/0001-54, 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.

f------

A data de informatização de cada Comarca/Foro podl ser verificada no Comunicado n“

53/2015,
I

Esta certidão só terri validade mediap|e assinatura digital.
ti '

l^stq certidão é sem custas.
c m

São Paulo, 28 de novembro de 2018.

í S". l''í,W.íii ,a- V ^ È *

9314273
PEDIDO N“:
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PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 
Balanço Patrimonial

Q Página; 9
Período: 31/12/17

Livro: 1

17.429,94
17.429,94

17.429,94
17.429,94

ATIVO
CIRCULANTE
disponível
CAIXA GERAL

PASSIVO 
PATRIMÔNIO UQUIDO
CAPITAL SOCIAL 
CAPITAL SOaAL
LUCROS OU prejuízos ACUMULADOS 
prejuízos ACUMULADOS

17.429,94 
17.429,94

20.000,00 
20.000,00 
(2.570,06) 
(2.570,06)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a Importância 
de R$ 17.429,94 (Dezessete mll, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos) cujo os lançamentos 
foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sódos/ütulares.
Ribeirão Preto, 31 de Dezembro ^2017.

CPF: 771.860.013-00

SILVANA PA&AGNÉCLA 
CRC: TC1SP1G8924/0-2

DE UMA

Responsável pela emissão deste relatório: NDS CONTABILIDADE LTDA.

^ AilTES^i^ifepÈsíí cc;..
0 ortoinal, 8 mim apfsseiitído.

Osccr /^ae.s dc Almeldâ Fiiho s 
OFICIAL Delegado

2 7 HOV. 20'.8
£ Oficiai de Reqistr^ivíl des Pe.ssoas Na 

0 dc lnterdÍOT9S4e Tuiete%rio U SubdSffi^ 
£ SsdS^wíiifoifátr Prelo (SPJí3 Silvia

S RíadeCassiaOelCànpoMango-Escfsv.



c Página; 7PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 
Demonstração do Resultado

Livro: 1Período: 31/12/17

mm
2.570,06DESPESAS

2.570,06DESPESAS OPERACIONAIS

2.303,97DESPESAS ADMINISTRATIVAS

2.303,97DESPESAS GERAIS

266,09DESPESAS TRIBL/TARIAS

266,09DESPESAS TRIBITTARIAS GERAIS

(2.570,06)Prejuízo do Exercício

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2017.

MARINHO SILVEIRA
CPF: 771.860.013-00

SILVANA PAfcCAGNÉtIA 
CRG: TC1SM58924/0-2

DE QM/l

Responsável pela emissão deste relatório: NDS CONTABILIDADE LTDA.

As 0 original, a mim apresieniado. Ooi, 
3 Oscar Paes de Almeida Filho s.

I czOFICIAL Delegado

2 7 HOV. 2018
„ Oficial de Regisir4 (Jivü das Ressoar. Nat 
Se de lntBrdiçoe.>; 

d a
ilvia Ferri^S^altjoriFiío-irscrev. Agk 

RitadeCaasiaDeiCampoltougo-Escrev. Au!

’do |s Stibds 
Pceto (SP)

II
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Página: 8 

Período: 01/10/17 a 31/12/17 
Livro: 1

OPROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados

-r:;
(0.00)SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS

(-) AJUSTES DE exercícios ANTERIORES 
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL 
REVERSÕES DE CAPITAL
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS 
(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODOS ANTERIORES 
{-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados.

(2.570.06)
(2.570,06)

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2017.

SILVEIRA
CPF: 771.860.013-00

SILVANA PAOffiAGNELLA DE LI 
CRC: TC1SPlfe24/0-2

Responsável pela emissão deste relatório: NDS CONTABILIDADE LTDA.
AU_IEN-li-Ç_AÍLâjQ

„ AUTEHTTCAÇAOrEslã crtpis coníere 
2 0 oriainal, a mim apresentado. 

Oscar Paes de Almeida Filho 
OFICIAL Delegado

OOlTl

2 7 NOV. 2018
i-Oficial de Rogis^o^íivi! dss Pessoas Na 
|,e de InterdjçWyá Tutelas do n Suboág^

S RlíadeCassiaDelOfempohíInjo-Escrev. /■
t\
</áííiw



PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA Pagina; 10 
Livro: 1

CNPJ: 28.975.460/0001-54 
R-JOAQUIM ANTONIO NASCIMENTO N» 156, SALA 85, COND. ITAMARATY - RIBEIRÃO PRETO -SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
31 DE DEZEMBRO 
(valores em reais) _____

1[ 2017 I 2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS

[Prejuízo do Exercício (2.570,06)1

AJUSTES
[Baixa de bens do ativo imobilizado
Depreciações

[Soma
TOTAL (2.570,06)

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS
Aumento do estoque
Aumento de contas a receber
Aumento de impostos a recuperar
Aumento Empréstimos p/sócios
Aumento Créditos c/terceiros
Aumento/Reducào em encargos financeiros
Aumento/Reducao despesas do exercício seguinte
Aumento/Reducao de titulo de capitalização
Aumento de impostos a recolher
Aumento de salarios e encargos
Aumento de fornecedores
Redução de Empréstimos
Aumento/Redução financiamento bens do ativo
Aumento de empréstimos e financiamentos
Aumento de contas a pagar
Constituição do Capital Social 20.000,00
RECURSOS LiQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADE OPERACIONAIS 17.429,94

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Pagamentos de Lucros/dividendos aos quotistas
RECURSOS lIQUIDOS APLICAOOS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Compra de imobilizado
Ações Bco c/Movimento
Quotas de Consorcio
Venda de bens do ativo imobilizado
Baixa depreciação do bem vendido
RECURSOS LfQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

17.429,94 I 1[VARIAÇÃO LIQUIDA DAS ATIVIDADES

DISPONIBILIDADES NO INICIO DO EXERCÍCIO
17.429,94DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO

VARIAÇÃO 17.429,94

(^/Prompt Comu^fírcação e4/Iarketing Ltda
^ San Devid Marinho Silveira 

CPF: 771.860.013-00

Silvanâ Paccagnella de .ima 
TC CRC1SP158924/0-2 
\CP^19.984.898-09 |

AÜTE^ÍCAçfefEsta'E^»^c^?ro c.oi 
0 originai, a mim apreseniado. Doi^ 

Oscer Paeíi de Aimaida Filho s. 
OFICIAL Dfilegsdc

S
1

I 2 7 NOV. 2018
Oficiai de.RsgisjM Civil da?. Peissoas Nati 

8.6 da Interdicôaf e Imaias cio 1'- _

Silvia *erfélreM^onW9--Escicv. AudÉ&í 
Rita de Csssia Osf Campo Mango- Estvev. Ai .tó,■m
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o Pagina: 11 

Livro: 1
PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
CNPJ: 28.975.460/0001-54 
R-JOAQUIM ANTONIO NASCIMENTO,156, SALA 85, COND. ITAMARATY - RIBEIRÃO PRETO -SP

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA EM 31 DE DEZEMBRO
(valores em reais)

DESCRIÇÃO
2m2017

1.RECEITAS
1.1 Vendas de Mercadorias/Serviços 

Insumos (Icms, Pis e Cofins)
1.2 Outras Receitas Correntes

1.053,972- INSUMOS ADQUIRIDO DE TERCEIROS
2.1 Custos das Mercadorias Vendidas
2.2 Pis e Cofins não Cumuiativo
2.3 Materiais, Energia, Serviços de terceiros e outras despesas 1.053,97

0,00(1.053,97)3.VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)

4. RETENÇÕES
4.1. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

5. VR ADICIONADO LÍQ. PRODUZIDO PELA ENTIDADE ( 3-4) (1.053,97)

6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA
6.1 Receitas Financeiras

0,00

(1.053,97) 0,007. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)

8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
8.1 PESSOAL
8.1.1 Pessoal e encargos

8.2 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
8.2.1 Federais (Simples)
8.2.2 Estaduais (ICMS/IPVA)
8.2.3 Municipais (IPTU)

8.3 REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS
8.3.1 Juros e aluguéis

8.4 REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO
8.4.1 Dividendos
8.4.2 Lucros retidos/ prejuízos do exercício
8.4.3 prejuízo DO EXERCiCIO

0,00(1.053,97)

266,09

266,09

1.250,00

(2.570,06)
(2.570,06)

0,00
0,00

J^rõmpt Cofnünicação é Marketing Ltda 
San Devid Marinho Silveira 
CPF: 771.860.013-00

gpeliadeTimãSilvana Pacca 
TC 1SP158927/p-2 
CPF: 01^8^8-09
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R-JOAQUiM ANTONiO NASCIMENTO N° 156, SALA 85, COND. iTAMARATY - RiBEiRAO PRETO -SP 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2017

NOTAI. CONTEXTO OPERACIONAL
A PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, constituída em 31 de Outubro de 2017, tem 
por objetivo social o ramo de Agência de Publicidade.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
emanadas da legislação societária brasileira.

NOTA 3. RECONHECIMENTOS DA RECEITA
Não houve faturamento, pelo fato da empresa estar em fase de instalação.

NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA

Foi preparada e elaborada a demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto conforme 
normas técnicas que a regem. A conta bancária foi aberta somente no próximo exercício.

Variação no líquido de caixa e equivalentes de caixa

17.429,9417.429,940,00Caixa
0,0000,00Bancos

NOTA 5. PATRIMONIO LIQUIDO

O capital social é R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), conforme contrato social registrado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo, em 31/10/2017 sob no.35.230.784.207, representado por 
20.000 (vinte mil) cotas, sendo R$ 1,00 cada uma, totalmente subscrito e integralizado, ficando 
assim distribuídos entre os sócios;

10.000,0010.000SAN DEVID MARINHO SILVEIRA
10.000.0010.000ARY ENGRACIA GARCIA NETO

Vllíuuüai
Silvana Pac^griella de Lima \ 
TC CRC 1SP158924/0-2 
CPF 0^9:984.898-09

A
yP^rómpt Comufíicação e Márketing Ltda

_^San Devid Marinho Silveira 
OPF: 771.860.013-00
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PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
Página:1

DIÁRIO 
Livro N® 1

Termo de Abertura

Contém este livro DIÁRIO 13 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N® 1 ao 
N” 13 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte 
abaixo descrito:

Nome da empresa : PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 

Endereço 

Município 

Bairro

Complemento : SALA 85

: RUA JOAQUIM ANTONIO NASCIMENTO 156

: Ribeirão Preto

: condomínio ITAMARATY

UF :SP Luiz Fernando Aleixo Silva
Escrevente Autorizado

CEP : 14024-180 RGi 23.8S8.286-3/SP
lia

ftíüi m.Registro na Junta : JUCESP 35230784207 

Data de Registro : 31/10/2017

: 28.975.460/0001-54CNPJ

Inscrição estadual : Isenta 

Inscrição municipal : 20107252
Escrevente Autorizado
RG: 23.858.286-3/SP

Ribeirão Preto, 31 de Outubro de 2017

íscrevente Autorizado
RG: 23.858.286-3/SPContador responsável: SILVANAllpk ^^GNE^U\ DE LIMA

CPF:019.984.B98-09 CRC: TCISP158924/0-2

T UERrBEIRAorRgrO WWW.lCAnTOBlO.COliLBR ^

CO,.!,, CQiift.Tr^ AbTEritiCAÇXo^Esít
^9 original, a hiííti apr!i;,íiii;),5:j, 
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Maiíjo-Esasv. p^SleS^
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DIÁRIO 
Livro N» 1

Termo de Encerramento

Contém este livro DIÁRIO 13 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao 
N° 13 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte 
abaixo descrito:

Nome da empresa : PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 

RUA JOAQUIM ANTONIO NASCIMENTO 156Endereço

Município Ribeirão Preto

condomínio ITAMARATYBairro

SALA 85Complemento

SPUF

CEP 14024-180

Registro na Junta : JUCESP 35230784207 

Data de Registro : 31 /10/2017

28.975.460/0001-54CNPJ

inscrição estadual : Isenta 

Inscrição municipal : 20107252

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2017

/. 7//A, '

RiNHO SILVEIRATitular da empresa :
CPF: 771.860.013-00

ÃCCAGN ELLA DE LIMA
CRC: TC1SP158924/0-2

Contador responsável; SILVAN 
CPF:019.984.898 l
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índices de liquidez / SOLVÊNCIA
PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
CNPJ: 28.975.460/0001-54 
Período; 01/01/2017 a 31/12/2017

t
t

APÓS A ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS QUOCIENTES ECONÔMICOS E 
FINANCEIROS CALCULADOS COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL E NA 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2017 
DA EMPRESA ACIMA DISCRIMINADA APRESENTO AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES;

i.

AC+ARLP/PC+PELPLIQUIDEZ GERAL
índice

0,00R$ 17.429,94/R$ 0,00LG

AC/PCLIQUIDEZ CORRENTE
índice

0,00R$ 17.429,94/R$ 0,00LC

ATIVO TOTAL/PC+PELPSOLVÊNCIA GERAL
índice 

0,00R$17.429,94/R$0,00SG

LEGENDA

LG= LIQUIDEZ GERAL 
LC = LIQUIDEZ CORRENTE 
SG = SOLVÊNCIA GERAL

RIBEIRÃO PRETO/SP, 26 DE NOVEMBRO DE 2.018.

[ftiiClíUíLLS-l ^
CONTABILÍf :A ^ 1
SILVANA PACCAGNELLA DE LIMA 
TC càC: 1SPA58924/0-2

^ í^ÓCIO ADMINISTRADOR
SAN DEVID MARINHO SILVEIRA 
CPF: 771.860.013-00

Oscar Paes rfe Almeida Filho 
OFICIAL Delegado
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Ribeirão Preto/SP, 05 de Dezembro de 2018.

\
A
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Prezados Senhores,

Em atendimento ao item 14.2.7 item b.5 do Edital de Licitação - 

Concorrência n° 001/2018, a empresa PROMPT COMUNICAÇÃO E 

MARKETING LTDA, por seu representante legal, e sua bastante 

responsável contábil, abaixo assinados, declaram sob as penas da 

legislação aplicável, que a referida empresa goza de boa capacidade 

financeira necessária para o bom funcionamento e à consecução do 

objeto da concessão, com capital social atualizado no valor de 

R$ 300.460,00 (Trezentos mil, quatrocentos e sessenta reais), 
conforme Alteração Contratual anexa, registrada na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo.

^AN DEVID MARINHC SILVEIRA 
Sócio-administrador

SILVANA PACi 
Av. IndepencJôniia, 233 - VíiaSeixM 
Ribeirão ^reto 5P - Tol. 3234-6266 
TC-CRC lSp\l5«92Vo-2 - CPF 019.984.898-09

NELLA DE LIMA



JUCESP PROTOCOLO 
2.189.582/18-0

c
2“ ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 
CNPJ 28.975.460A)001-64 

NIRE 35.230.784.207

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, nesta e 
melhor forma de direito os abaixo assinados:

SAN DEVID MARINHO SILVEIRA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 21 de 
setembro de 1.978, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, empresário, 
portador da Cédula de Identidade RG. n” 000049487596-8-SSP/MA e do CPF n° 
771.860.013-00, residente e domiciliado na Rua Dr. Benjamim Anderson Stauffer, 
n* 777, Bloco B, apto 601, Condomínio Edifício Grande Raya, bairro Jardim 
Botânico, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP. 14021-617;

ARY ENGRACIA GARCIA NETO, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 20 de 
dezembro de 1.985, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG. n° 43.509.440-3-SSP/SP e do 
CPF n° 350.428.408-00, residente e domiciliado na na Rua Manoel Achô, n“ 980, 
apto 181, Edifício Van Gogh, bairro Jardim Irajá, nesta cidade de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo, CEP. 14020-590;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a 
denominação social PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, com sede 
na Rua Joaquim Antonio Nascimento, n° 156, sala 85, Edifício Itamaraty Office, 
bairro Condomínio Itamaraty, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo, CEP. 14024-180, contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo sob NIRE n» 35.230.784.207 em 31/10/2.017, têm entre si, justos e 
contratados a presente alteração do contrato social e, ainda consolidar-se num só 
instrumento todas as disposições contratuais, de acordo com o que estabelecem 
as cláusulas e condições seguintes:

DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL COM SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO 
INTEGRALIZADO E SUA NOVA DISTRIBUIÇÃO:
O capital social que é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente 
integralizado, formado por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em moeda corrente 
do País e R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em veículos assim 
descritos:

1
NDS ASSESSORIA CONTÁBIL ____
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a) - 1(um) Honda/Civic EXR, PAS/Automovel, ano 2013/2014, na cor Preta, 
Chassi 93HFB9670EZ133016, Placa OJI 9539, no valor de R$ 61.000,00 
(sessenta e um mil reais);

b) - 1 (uma) Bmw/1181-1A31, PAS/Automovel, ano 2013/2014, na cor Branca, 
Chassi WBA1A3100EVY00404, PLACA FHI1716, no valor de R$ 79.000,00, é 
neste ato elevado para o valor total de R$ 300.460,00 (trezentos mil, quatrocentos 
e sessenta reais) representada por 300.460 (trezentas mil, quatrocentas e 
sessenta) quotas iguais, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo 
aumento de capital no valor de R$ 100.460,00 (cem mil, quatrocentos e sessenta 
reais), é neste ato substituito o veículo (a) acima Já descrito, por outro veículo 
descrito abaixo da seguinte forma:

1(uma) BMW/320Í ACTIVE FLEX, PAS/AUTOMOVEL, ano 2.018/2.018, na cor 
PRETA, Chassi 98M8N9000J4A80227, Placa FZY4729, valor de R$ 161.460,00 
(cento ’e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais), ficando assim 
distribuídos entre os sócios na seguinte proporção:

SAN DEVID MARINHO SILVEIRA-66,71%
=seu capital na sociedade- 
ARY ENGRACIA GARCIA NETO-33,29%
=seu capital na sociedade-
TOTAL-100%...................
§1.°- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
ambos respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital social.

§2.“- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente.

À vista da modificação ora alustada. consolida-se o contrato social, co.ma
seguinte redação:

R$ 200.460,00200.460 QUOTAS

R$ 100.000.00inn 000 QUOTAS
R$ 300.460,00300.460 QUOTAS

I - DO TIPO DE SOCIEDADE
IMITADA e, nos moldes dos artigos 1.052 aA sociedade é empresária do tipo--------------

1.087 da Lei n." 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002 do código civil, exercendo 
atividade econômica empresarial organizada, que se regerá pelas cláusulas deste 
instrumento e nos casos omissos pela legislação vigente.

a

2
SP - CEP. 14020-010 - fone (16) 3234-5286

NDS ASSESSORIA
Avenida Independência n" 233 - Vlle Seixas - RIbeIrSo Preto -

r i ^
Álví

m0 5 DEZ. m (£>.-8mPllâg Ofips da Registro Ci''ii das P ssoss NaI 
da imerdiçõe& g Tutelas da 1^ SuK 

.. ■III L Rilr-eireo Pr^
i Silvia Fitrr^ra Mafcíonado^jaeT^^AutolBl I



i'

II - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL
A sociedade empresária limitada gira sob a denominação social de PROMPT 
COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.

III - DO OBJETO SOCIAL
A sociedade empresária limitada tem como objeto social o ramo de AGÊNCIA DE 
PUBLICIDADE.

IV-DASEDE SOCIAL
A sociedade empresária limitada tem sua sede social na Rua Joaquim Antonio 
Nascimento. n° 156, sala 85, Edifício Itamaraty Office, bairro Condomínio 
Itamaraty, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP. 14024-180, 
podendo entretanto, abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional, 
com ou sem capitais autônomos para os devidos fins.

V - DO CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 300.460,00 (trezentos mil, quatrocentos e sessenta reais), 
dividido em 300.460 (trezentas mil, quatrocentos e sessenta) quotas no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. totalmente integralizado da seguinte 
forma: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em moeda corrente do País;

1(uma) BMW/320Í ACTIVE FLEX, PAS/AUTOMOVEL. ano 2.018/2.018, na cor 
PRETA, Chassi 98M8N9000J4A80227, Placa FZY 4729, valor de R$ 161.460,00 
(cento e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais);

1(uma) Bmw/1181-1A31, PAS/Automovel. ano 2013/2014, na cor Branca, Chassi 
WBA1A3100EVY00404, PLACAFH11716, no valor de R$ 79.000,00, ficando assim 
distribuídos entre os sócios na seguinte proporção;

SAN DEVID MARINHO SILVEIRA-66,71%
=seu capital na sociedade- 
ARY ENGRACIA GARCIA NETO-33,29%
=seu capital na sociedade- 
TOTAL-100%...................

§1.°- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
arribos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

R$ 200.460,00200.460 QUOTAS

R$ 100.000.001QQ OOP QUOTAS
300.460 QUOTAS. R$ 300.460,00

3
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i\2°- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
srceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
gualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente.

VI - DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE
A sociedade empresária limitada tem sua duração por tempo indeterminado, 
podendo, entretanto, ser dissolvida a qualquer época, uma vez observada à 
egislação vigente, considerando-se seu inicio em 10 de Outubro de 2.017.

VII - DA ADMINISTRAÇÃO
A Administração da sociedade cabe aos sócios administradores SAN DEVID 
MARINHO SILVEIRA e ARY ENGRACIA GARCIA NETO, já qualificados neste 
instrumento, com amplos poderes e atribuições de assinar pela sociedade 
isoladamente, representando a sociedade, ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente, perante terceiros, repartições públicas, autoridades federais, 
estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e 
entidades para estatais, firmar contratos, assumir obrigações, movimentar contas 
bancárias, emitir e endossar cheques, transigir, firmar compromissos, sacar, 
emitir, endossar, avalizar ou aceitar duplicatas ou quaisquer outros títulos de 
crédito, a contratação de empréstimos bancários, dividas e financiamentos em 
Instituições financeiras, bem como onerar, alienar ou vender bens móveis e 
imóveis da sociedade, vedado no entanto, o uso da denominação social em 
atividades estranhas ao interesse social, assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, sem autorização, concordância e 
assinatura de ambos os sócios, independentemente da ordem de precedência ou 
nomeação.

§1.°- Os administradores tem os poderes gerais para praticar todos os atos 
pertinentes à gestão em geral, e deverão agir de modo a objetivar o maior
incremento dos negócios e objetivos sociais.

§2.“- Os sócios poderão nomear e «
documento apartado, sendo necessária para essa deliberação, a manifestação
unânime dos sócios.

§3.“- Os sócios poderão nomear procurador (es) para representá-lo (s) junto 
sociedade, mediante procuração especifica.

destituir administrador não sócio através de ç

a
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§4.°- As procurações outorgadas pela sociedade terão prazo de validade limitado 
a 2 (dois) anos, exceto aquelas outorgadas para fins judiciais ou para a prática de 
ato específico, sem previsão exata de término, casos em que, cessadas as razões 
sara as quais foram outorgadas, ficam automaticamente revogadas.

§5.°- São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes perante a 
sociedade, atos de administradores, procuradores ou funcionários que importem 
na assunção de obrigações ou responsabilidades estranhas ao objeto social.

§6.°- Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que 
realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo 
com os princípios da sociedade.

VIII - DA RETIRADA PRO-LABORE
Ambos os sócios administradores SAN DEVID MARINHO SILVEIRA e ARY 
ENGRACIA GARCIA NETO, poderão ter direito a uma retirada mensal à titulo de 
pró-labore, que será levado á débito da conta especifica da sociedade, cujos 
valores deverão ser fixado de comum acordo entre os sócios, dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação vigente.

IX - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE
§1°-Em caso de liquidação ou dissolução, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 
1.087 e 1.102 e seguintes do Código Civil, devendo os haveres da sociedade ser 
empregados na liquidação das obrigações e os remanescentes, se houver, 
rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

§2°-A retirada, exclusão, falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução 
ou extinção de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, a menos que os 
sócios remanescentes resolvam liquidá-la.

§3“- Em caso de retirada, exclusão, falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
dissolução ou extinção, os sucessores do sócio retirante, excluído, falido, em fase 
de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolvida ou extinta não ingressarão na 
sociedade.

§4“- Nos termos do Artigo 1.085 do Código Civil, é permitida a exclusão de sócios 
por justa causa.
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SS^-Os haveres do sócio retirante, exciuido, faiido, em recuperação judiciai ou 
extrajudiciai, dissoivida ou extinta serão apurados de acordo com balan^ 
especialmente levantado na data do evento, e pagos a quem de direito em 12 
(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, atualizado pelo IGP-M da FGV ou 
outro índice que venha a substituí-lo, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após 
a data do balanço retro aludido, que deverá estar concluído dentro do prazo de 60 
sessenta) dias do evento que determinou o seu levantamento.

X - DO BALANÇO GERAL
O exercício social se encerrará a 31 de dezembro de cada ano, momento em que 
os administradores da sociedade prestarão contas justificadas de 
administração. Anualmente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses do 
encerramento do exercício social, a administração levantará um balanço de todas 
as atividades da sociedade. Os administradores poderão fazer levantar balanços 
semestrais ou em períodos menores e, com base neles, propor a distribuição 
antecipada de dividendos. É facultado aos sócios, anteciparem mensalmente a 
distribuição de lucros por conta do exercício, mesmo que seja por presunção.
Os lucros líquidos, serão distribuídos aos sócios na proporção ou desproporção de 
suas quotas, na qual será definido em reunião dos mesmos.
A responsabilidade dos sócios nas eventuais perdas será proporcional ou 
desproporcional às respectivas participações em quotas de cada um, na qual será 
definido em reunião dos mesmos. No caso de verificarem prejuízos, serão eles 
mantidos em conta especial, para serem cobertos na mesma proporção da divisão
de lucros.

sua

XI - DO FALECIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Os herdeiros do sócio falecido, de 
comum acordo, exercerão o direito às quotas. Caso não haja interesse dos 
herdeiros de ingressarem na sociedade ou no caso dos mesmos não venham a 

aceitos pelos sócios remanescentes, serão pagos aos herdeiros o resultado 
haveres do sócio falecido, regularmente apurados em balanço especial no dia 

do evento, no prazo de até 12 (doze) meses, atualizado pelo IGP-M da FGV ou 
outro índice que venha a substituí-lo, de comum acordo entre os sócios, contados 
da data da apuração.

ser
dos

§1® O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).
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§2“ O sócio será excluido da sociedade, mediante iniciativa dos outros sócios, por 
faita grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade 
superveniente, (art. 1.030 CC/2002).

§3° A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente 
convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu 
comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§4“ As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o expresso consentimento da sociedade. O sócio que 
desejar retirar-se da sociedade, deverá manifestar esta decisão com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias e oferecer suas quotas em condições de 
transferência por escrito, tendo o outro sócio o prazo de 90 (noventa) dias para 
manifestação, também por escrito, sobre a proposta de transferência ou cessação, 
ocasião em que a mesma não dissolverá, sendo que os haveres do sócio retirante 
será apurado em balanço para esta finalidade, e serão pagos em até 12 (doze) 
prestações mensais, acrescidas de encargos financeiros iguais à variação do IGP- 
M da FGV ou outro indice que venha a substituí-lo, de comum acordo entre os 
sócios.

§5° Havendo contestação ou impossibilidade de acordo, será escolhida, de 
comum acordo pelos sócios, empresa de auditoria independente para apurar os 
valores do ativo e passivo da sociedade, da qual levará em conta, particularmente, 
0 valor do “goodw/ill” (fundo de comércio), utilizando os critérios enumerados nos 
parágrafos a seguir.

§6° O preço de cada quota será avaliado após análise do valor do patrimônio 
liquido da empresa e as perspectivas de rentabilidade futura. Assim, os bens 
tangíveis serão avaliados seguindo o critério do custo de reposição como novo, 
descontada a depreciação, e os bens intangíveis serão avaliados pelo valor 
presente dos benefícios futuros esperados e a metodologia usual no mercado.

§7° Os haveres da empresa, devidamente acrescidos de juros e atualização, 
adotando-se o mesmo critério de atualização, previsto neste caput, deverão ser 
apurados para também compor o valor das quotas.
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§8° Caso 0 passivo ultrapasse o valor de ser reembolsado pelas quotas, o sócio 
retirante poderá efetuar o pagamento do saldo remanescente através de 12(doze) 
parcelas, mensais, iguais e sucessivas também atualizadas conforme prevê o 
parágrafo quarto deste caput, vencendo a primeira a partir de 60 dias da data do 
fechamento do balanço para apuração final dos valores.

§9" No tocante ao título de estabelecimento, nome comercial ou nome de fantasia, 
ficará a critério dos sócios remanescentes optarem por sua continuidade ou 
alteração.

§10° O valor das quotas do sócio falecido ou retirante será pago a quem de direito 
12 (doze) prestações mensais, iguais ou sucessivas, acrescidas de encargos 

financeiros iguais à variação do IGP-M da FGV ou outro índice que venha a 
substituí-lo, de comum acordo entre os sócios, vencendo a primeira a partir de 60 
dias da data de apresentação do relatório da empresa de auditoria contratada, que 
será em seguida ao fechamento do balanço para apuração final dos valores, 
levando-se em conta, os critérios supracitados, a conta de lucros ou reservas.

§11° Decidida à apuração dos haveres do sócio falecido ou retirante, o 
remanescente, para que a sociedade não sofra solução de continuidade, poderá 
ceder parte de suas quotas a quem entender, sem que tenha de oferecê-las ao 
retirante ou a herdeiros e sucessores do falecido.

§12° Os honorários da empresa de auditoria que vier a ser contratada, serão 
suportados pela sociedade, correndo por conta do sócio retirante ou dos 
sucessores do sócio falecido os encargos que venham a incidir sobre o 
pagamento dos seus haveres.

em

XII - DO CONSELHO FISCAL
Fica convencionado pelos sócios que a sociedade não tem Conselho Fiscal.

XIII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de 

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.

exercerem a
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XIV - DOS CASOS OMISSOS
Nos casos omissos aplicar-se-âo as disposições gerais da legislação em vigor 
sobre sociedades, especialmente o código civil, lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 
2002.

XV - DAS DIVERGÊNCIAS SOCIAIS
Sobre as divergências, omissões ou dúvidas que se verificarem entre os sócios, 

herdeiros do sócio falecido com sócio remanescente, 
reconhecemos como competente para conhecer e julgar todas as ações 
decorrentes desses fatos, o foro de Ribeirão Preto-SP.

XVI - DO FORO
Todo e qualquer litígio oriundo deste Instrumento, seja entre os sócios, seja entre 
os sócios e a sociedade, mesmo durante a fase de liquidação, deve ser submetido 
ao Juízo Arbitrai, conforme os dispositivos da Lei n.° 9.307/96, vedado o recurso à 
equidade.

§° Único. Para as controvérsias que forem incompatíveis de serem soiucionadas 
peio procedimento arbitrai, por não versarem sobre direitos patrimoniais 
disponíveis, fica eleito o Foro do Município de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. O Foro ora eleito, também será competente para o processamento e a 
execução da sentença arbitrai.

E, assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir o 
presente instrumento de alteração de contrato social, lavrado em 03 vias de igual 
teor e para o mesmo fim, assinado pelos sócios.

Ribeirão Preto, 26 de Novembro de 2.018.

inclusive entre

•f)'VEIRA
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DECLARAÇÃO

Ref: CONCORRÊNCIA N.o 001/2018 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO / ALEMA

Prompt Comunicação e Marketing Ltda, inscrita no CNPJ n.o 28.975.460/0001- 
54, por intermédio de seu representante legal o Sr San Devid Marinho Silveira, 
portador da Carteira de Identidade n.o 000049487596-8-ssp/ma e do CPF n.o 
771.860.013-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.o 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.o 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

ão Luísj[MA), 12 d^dezembro de 2018

/

San Devid Marinho Silveira

Sétimo Tabelionato de Notas de Sao Luis - MA
Gustavo Dal Molin de Qiveira - Tabelião .......
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DECLARAÇÃO SOBRE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Declaramos, sob as penalidades da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da 
empresa Prompt Comunicação e Marketing Ltda, inscrita no CNPJ sob o n ° 
28.975.460/0001-54, não mantêm vínculo empregatício com a ALEMA 
(Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão).

São Luís (MA), 12 de dezembro de 2018

San Devid Marinho Silvdr

■ ' \is\
pêlbllgi:i§(íãliMSétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
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