TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA
ENVELOPE "A"
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DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS CFA N° 02/2018
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei n' 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
05.197.047/0001-00
Razão Social:
TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA
Nome Fantasia:
Data de Vencimento do Cadastro: 03/05/2019
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:

Consta
Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades

I - Credenciamento

(Possui Pendência)

I! - Habilitação Juridica
II! - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
FGTS
Trabalhista
(bttp://www.tst.jus.br/mtidao)
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital
Receita Estadual/Distrital
Receita Municipal
VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:
Validade:
Validade:
e Municipal

12/05/2019
20/01/2019
07/07/2019

Validade:
Validade:

17/02/2019
10/03/2019

Validade:

31/05/2019

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

de consulta.

21/08/2018

Certidão Internet

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

CERTIDAO

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

CERTIDÃO NEGATIVADE DÉBITOS RELATIVOSAOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.197.047/0001-00
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidadedo sujeito passivo acima identificadoque 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-Geralda Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimentomatriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçãodireta 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 allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11da Lei nO8.212, 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/PGFNnO1.751, de 2/10/2014.
Emitidaàs 10:12:10 do dia 21/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2019.
Código de controle da certidão: OA33.D5CD.FF98.5B1C
Qualquerrasura ou emenda invalidará este documento.
Nova Consulta

ii

http://servicos.receita .fazenda .gov.brIServicos/certid aole N De onj unta Inter/EmiteCertidaolnternet.asp
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SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
19/11/2018
CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
17/02/2019

NOME: TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA
CNPl/CPF: 05.197.047/0001-00
LOGRADOURO: AVENIDA CORONEL CARNEIRO lUNIOR

NÚMERO:

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 37500018

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: ITAlUBA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:
1. Não constam débitos relativos
Advocacia Geral do Estado;

a tributos

administrados

pela Fazenda Pública Estadual e/ou

2. No caso de utilização para lavratura de escritura p:ública ou reHistro de formal de partilha, de
carta de adjudicação ex~edidaem autos de inventário ou de arro amento, de sentença em ação
de selcaraçao judicial, d vórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doaç o de bens imóveis esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneraç
o do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

ã

Certidão válida para todos os estabelecimentos
da em~resa,alcançando
sujeito passivo em Fase Administrativa
ou inscritos em Dívida Ativa.

I

IDENTIFICAÇÃO

I

NÚMERO DO PTA

I

débitos

tributários

do

I

DESCRIÇÃO

I
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado
pela
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas GeraiSÁ na Internet: htt;:>:/ /www.fazenda.mg.gov.br
=> Empresas => Certificação da utentlcldade de Documentos.

II

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2018000301593209
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https:l/wmI2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctr1/S0L/CDT/DETALHE_7
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http://186.225 .220.252:5000/portalcidadao/#075f539ftJb7223 f116d2c85".

Portal do Cidadão

Município de Itajubá

SECRETARIAMUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DíVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA DO MUNiCíPIO
RAZÃOSOCIAL:Tl PUBLICIDADEE ASSESSORIA
lTDA - ME
CNPJ:

05.197.047/0001-00

Ressalvadoo direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e
cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser
apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial
aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da lei Complementar 123 de 14-12·2006
(Simples Nacional), CERTIFICA·SE
que não constam, até esta data, pendências em nome
do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados
pelo Poder Público Municipal.
Esta certidão retere- se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta
municipalidade e a créditos tributários referentes à FazendaPública Municipal.
Emitida em: 9 de janeiro de 2019
Válida até o dia: 10/03/2019

Código de controle da certídão: 8FE74CD8348486214376
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Município de
Itajubá
para fins de licitação
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09/01/20~7

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
ITAJUBÁ

CERTIDÃO CíVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CIVEL nesta comarca, até a
presente data, nas açôes especificas de Concordata Preventiva 1 Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:
Nome:TL PUBLICIDADEE ASSESSORIA LTDA - ME
CNPJ: 05.197.047/0001-00

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça:
b) a informaçãodo número do CPF/CNPJ é de responsabilidadedo solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados:
c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br). pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição:
d) esta Certidão inclui os processos fisicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado:
A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidadeda existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.
Certidãosolicitada em 08 de Janeiro de 2019 às 14:52

ITAJUBA, 08 de Janeiro de 2019 às 14:52
Código de Autenticação:

1901-0814-5244-0946-4486

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE
{AUTENTICAÇAO
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DA ~ÃO

@
"

2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documentoemitido por processamento eletrõnico. Qual uer ~
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possivel adulteração ou tentat "a
de fraude.
1 de 1
.

J.. GOVERNO
~DEMINAS

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Suplemento Literário de Minas Gerais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a Empresa TL Publicidade e Assessona Ltda nome fantasia
Traço Leal Publicidade. inscrita no CNPJ 05197047/0001-00
sediada na
Avenida Coronel Carneiro Junior N o 57 - salas 1005/1006 - centro - rtajubá MG. nos prestou serviços de diagramação, redação, editoração eletrônica,
elaboração de projeto gráfico, criação, digitalização,
tratamento
de
imagens, ilustração, produção de fotos e artes, verificação dos processos
de pré-impressão e impressão, revisão ortográfica e conteúdo, bem como
criou a NOVA MARCA DO SUPLEMENTO LITERÁRIO - MG. Além diSSO
supervisionaram e acompanharam a impressão gráfica serviços pelos quais
atestamos sua idoneidade e excelente desempenho técnico. contribuindo para
a realização de nossos objetivos. Os prazos acertados foram cumpridos.
conforme o contrato
Os profissionais que nos atendem. desiqnado pela aqênc.a
são Pliruo
Fernandes B. de Campos Orretor de Criação Andrea Maria Leal Mendonça
Diretora Comercial e Alan Gomes. Diretor Executivo de Atendimento, cujos
serviços e atendimento têm apresentado bons resultados para a referida
publicação, de caráter têcnico comercial

Belo HOrizonte. 15 Fevereiro de 2013

RIA DE MELO AZEVEDO _ ESCREVENTE
.,RR(SI3,79ENCRRGOS,R(SI1,25 RECOMPER(SI. 23
. ($15.27
.
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CASA DA MOEDA DO BRASIL
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a Empresa TL Publicidade e Assessoria Ltda, nome
fantasia

Traço

Leal

Publicidade,

mscnta

no

CNPJ

05.197.047/0001-00,
sediada na Avenida Coronel Carneiro Junior
N.O 57 - salas 100511006 - centro - Itajubá - :ViG, nos prestou
serviços: REDAÇAo, REVISAo ORTOGRÁFICA, ENTREVISTA,
FOTOGRAFIA, DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO El.ETRÔNICA,
ELABORAÇAO
DE
PROJETO
GRÁFICO,
CRIAÇÃO,
DIGITALIZAÇAO, TRATAMENTO DE IMAGENS, ILUSTRAÇÃO,
Além disso, supervisionou
serviços

pelos

desempenho
objetivos.

quais

técnico,
Os

e acompanharam

atestamos

sua

contribuindo

prazos

acertados

a impressão

idoneidade

e

para a realização
foram

cumpridos,

gráfica,
excelente

de nossos
conforme

o

contrato.
O profissional que nos atende, designado pela agência, é Plínio
Fernandes B. de Campos Diretor de Criação, Andrea Maria Leal
Mendonça,
Atendimento,

Direrora Comercial e Alan Gomes, Diretor Executivo de
cujos serviços e atendimento

têm apresentado

bons

resultados para a referida publicação, de caráter técnico comercial.
~--,

Rio de J arieiro, 14julho
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Coordenação

de Assessoria de Imprensa

Rua René Biteneourt. 371 _ S~·;t;-Cru-;=-Ri{)d~;i~
Fone: 021-3622-2299 - fax: 02136222257

.~.R.I - Ct'P::!J.:=i6:"_1)tl2

I

CARTÓRIO DO 10 OFicIO
Ru' P,el.M, T'g"Id.,,_

l.U.,

11 c'O,,"

DE NOTAS DE ITAJUBÁ·MG

l"luba - MG

'1111611-"1)

AUTENTICAÇ~O
esta fotocópia
.que m. foi aD'r~,.er,t.,do

"ELO RZEVEDO - ESCREVENTE
,79 ENCRRGOS:R($11 ,25 RECO"PE R(S10,23
,27

AtestamOs, para fins de comprovação "'~. capaddad~ ~écf1i~, que ~. ~mpresa T~ P!,.Iblici~. e
Assessoria Ltda, Inscrita no CNPJ05.197.047/0001-00, sedt$dâ ná Avenida Coronel Carneiro Junior
N.e 57 _ salas 1005/1006 - centro -Itajubá - MG, prestou ao Tribunal de Justiça Militar de Minas
Gerais serviços de entrevistas, apuração de pauta, redação, ilustração, cobertura fotográfica,
revisão ortográfica, produção editorial, impressão e embalagem de revista de 68 (sessenta e oito)páginas, sendo 64 (sessenta e quatro) de miolo e 04 (quatro) de capas, tendo sido cumprido os
critérios técnicos especificados, prazos e qualidade pactuada em contrato.

Os profissionais designados pela agência foram P1fnioFernandes B. de Campos - Diretor de Criação
e Andrea Maria Leal Mendonça - Diretora Comercial, cujos serviços e atendimento apresentaram
resultados satisfatórios, expressos na qualidade das publicações relacionadas no título mencionado
abaixo.

Título da publicação:
1. publicação: Revista de Estudos e Informações da Justiça Militar de Minas Gerais (REI)Edições ne 33 a 36.
2. Referência: Contrato n° 17/2012.
3. Vigência: de 20 de setembro de 2012 até 20 de setembro de 2014.

epezIJo•ne aluai\aJJs3

sa~ewlnf)

e::>lsSó1[
Belo Horizonte, 03 de março de 2015.

Fred ICO Braga Viana
Secretário Especialdo Presidente em exercício
JME 0262-3

{EM BRANCol

TRAÇO LEAL

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 29/2018/CFA

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018 - CFA

DECLARAÇÃODE INEXISTlllNCIADE FATO SUPERVENIENTE
co

~
<5

A empresa TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA, inscrita

no CNPJ sob o nO:

05.197.047/0001-00, sediada no endereço AVENIDA CORONEL CARNEIRO JUNIOR, 57SALA 1005, telefone 35-3622 3450 /fax n° 35 - 36213382, DECLARA,sob as penas da lei, a
inexistência de fatos impeditivos à sua habilitação, nos termos do § 2°, do art. 32, da Lei
8.666/93, no presente processo licitatório.

Itajubá, 15 de Janeiro de 2019.

'05.197,047 jOi}J;'c{rJ
TL PlHlLlCIDt'.OE E ASSESSORIA
r.f"DI'.

Av.Cei. C.melro Junlor, 57
, ,'0'

epresentante eg
RG MG - 18.369.622
CPF 000.322.466-09

.'~iCentra
~""\;.

Sala 1005

- CEP37500-0U

ITAJU8Á-MG.

_,

'""a:

TRAÇO LEAL
EDITAL DE LICITAÇÃON° 29/2018/CFA

TOMADADE PREÇOS N° 02/2018 - CFA

DECLARAÇÃODE NÃO EMPREGABILIDADEDE MENOR

A empresa TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA, inscrita

no CNPJ sob o n":

05.197.047/0001-00, sediada no endereço AVENIDACORONELCARNEIROJUNIOR, 57SALA 1005, telefone 35 - 3622 3450 /fax nO 32 - 3621 3382, DECLARA, para fins do
disposto no art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, com a redação dada pela Lei n09.854/99, que
não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
nem na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Itajubá, 15 de Janeiro de 2019.

r-

-

05.197.047/0001-00
TL PliSlICID,\DE E ASSESSORIA
Ili'"DA

Av.CeI. C.rMlro Junlor, 57
Sala 1005

CentrQ- C!P 37500-011
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ITfUUSÁ-r.1G.
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TRAÇO LEAL
EDITAL DE LICITAÇÃON° 29/2018/CFA

TOMADADE PREÇOS N° 02/2018 - CFA

DECLARAÇÃODE HABILITAÇÃO

A empresa TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA, inscrita

no CNPJ sob o n'':

05.197.047/0001-00, sediada no endereço AVENIDACORONELCARNEIROJUNIOR, 57SALA 1005, telefone 35 - 3622 3450 /fax n° 32 - 3621 3382, DECLARA que cumpre
plenamente os requisitos exigidos para habilitação, referente ao Pregão Eletrônico n°
10/2018, promovido pelo Conselho de Arquitetura

e Urbanismo do Brasil (CAUIBR),

estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração
inverídica.

•
Itajubá, 15 de Janeiro de 2019.

'õS.197 ,047/0001-00
TLPUilLlCIOADE E ASSESSORIA
tt'DA
7

Av. Ctt. Carneiro Junlor, 5

Rep esentante L
R MG - 18.369.6
CPF 000.322.466-09

._

Sala 1005
(entNl- CEP37500-011

ITAJUBA-HG.
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'"

TRAÇO LEAL
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 29/2018/CFA

TOMADADE PREÇOS N° 02/2018 - CFA

DECLARAÇÃODE ELABORAÇÃOINDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA, inscrita

no CNPJ sob o n":

05.197.047/0001-00, sediada no endereço AVENIDACORONELCARNEIROJUNIOR, 57-

SALA 1005, telefone 35 - 3622 3450 Ifax nO32 - 3621 3382, para fins do disposto no item
3.1.12 letra d, do Edital 29/2018/CFA,DECLARA,sob as penas da lei, que:
(a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018, foi
elaborada de maneira independente pela a empresa TL PUBLICIDADEE ASSESSORIA
LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Conselho Federal de Administração, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar

a proposta elaborada para participar

PREÇOS N° 02/2018 não foi informada,

da TOMADA DE

discutida ou recebida de qualquer

outro

participante potencial ou de fato do Conselho Federal de Administração, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

+

I

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Conselho Federal de Administração

L.o

quanto a participar ou não da referida licitação;

~

_

~

02/2018 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido

outro

participante

potencial

ou

de fato

do Conselho Federal

~

"li

deI)

Administração antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

o

. ,
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS N°
02/2018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutid

~~J

&
/~~'

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS N°

com qualquer

o

,

O~i,"

~

I
B
>

TRAÇO LEAL
recebido de qualquer integrante do Conselho Federal de Administração 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.

Itajubá, 15 de Janeiro de 2019.
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OS. 197.047jOQ{)1-00
Tl PU3lICIDt,DE EASSE,;SORIA
r,,,,7D;\

'"'"S

Av. CeI.C"rr..lr~ Junlor, 57
~!.1005
Centr~· CEP37500-018

'_

~

'"

ITAJUBÁ-·~lG.
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B Contabilidade

Rua Francisco Masseli, 161 sala 104 bairro centro - ItajubáIMG - Cep: 37500-058

Fonelfax: (35) 3622-4539 - E-mail: rbcontabilidade@itacabo_com_br

----------------------------------------------------------------------------EMPRESA:
T L PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA.
--------------------------------------------------------------------

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017
, ,

!I ATIVÓCIRCULAN'Í'E
"-,,,
'----

---

-r------,

_

• PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO EXIGIVEL A LP
PATRlMONIOLÍQUIDO
Total
do Passivo
._~--_._-_
_----

O'
_44%48-,10]
_6_l1.625,n

..

+ ARLP
PC + PELP

EG~

PC+PELP
PL

358381,41
161.977,82

161.97782
449.648,10

358.381,41
161.972,~

2,21

0,36

2,21

Para os devidos fins legais abaixo datamos e assinamos.

ltajubá, 31 de dezembro de 2017

R&B Contabilidade

i:=-

OJ
, 25:J.244,51 •
_~1l.625,1)2J
161,977,82 ,

I

LG~ AC

I

358}81,41 i

' ATIY9_Il.E:,A.LIZAVE[_A LONGO PRAZO
ATIVO PERMANENTE
t'f_otaI dõAiiv~
-

SeCnlll~rill da Micro e Pequol'\a Empl'8$8 da Prasidência
Secrutaria de Radonahzaç.to e Simplificaçêo
DepartamenlO de Regis1ro Emp~rial

PROfOCOLO (Uso da ,x,nle

da ReP'lbliea

4&
iiií Iliíilli'I'I~I"A 111111111

e Integraç.êo
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INSTRUMENTO

PARTICULAR

DE ALTERAÇÃO

DE SOCIEDADE

EMPRESÁRIA

LIMITADA

QUARTA AL TERACÀO CONTRA TIJAL

"TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA

LTOA. _ ME"

CNPJ:05.197.047/0001-00

Andrea Maria Leal Mendonça, brasileira,casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária,
CPF: 000.322.466·09e carteira de identidade RG 507.993 SSP/DF, nascida em 12/01/64, domiciliadaà Rua
José Correa Cardoso, 84, bairro Varginha, na cidade de Itajubá/MG,CEP: 37501.360.
Paulo Renato Mendonça, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário,
CPF: 475.922.496-34e carteira de identidade RG M-2.I 13.734 SSP/MG, nascido em 15/06/60, domiciliadoá
Rua José Correa Cardoso n' 84, Bairro Varginha, na cidade de Itajuba/MG, CEP: 37501-360. Únicos sócios
da sociedade empresária Limitada. "TL PUBLICIDADEE ASSESSORIA LTDA _ ME' com sede à Avenida
Coronel Carneiro Júnior, n' 57, sala 1005, Bairro Centro, CEP: 37500.018, na cidade de Itajubá/MG,
Registrada na Junta Comerclalaob o NIRE 3120649598·1em 15/05/2002, Primeira atteração n' 3286618
em 21/02/2005, segunda alteração n' 3708038 em 10/04/2007 e terceira alteração n' 4146967 em
19/06/2009.Inscrita no CNPJ sob o n" 05 197.047/0001-00
RESOLVEM, de pleno e comum acordo e
na melhor forma de direitos, procederema quarta alteraçãocontratual, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

CláusulaPrimeira.A Sociedade altera seu objetivo social para, "Prestação de serviços de AgênCIade
Publicidade considerando-se o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenha por objeto O
estudo, p/anejamento, concertuaçao, concepção, criação, execução interna e supervisão da execução
externa, intermediação e distribulção de publicidada aos veículos e demais meios de divulgação."
Cláusula Segunda. A Sociedade aumenta seu Capital Social de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
divididos em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas ao valor de R$1,00 (um real) cada, para R$ 280.000,00
(duzentos e oitenta mil reais) divididos em 280.000 (duzentos e oitenta mil) quotas ao valor de R$1,00 (um
real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais, assim distribui dos:

SÓCIOS

QUANTIDADE OE QUOTAS

Andrea Maria Leal Mendonça
Paulo Renato Mendonça
TOTAL

"-,"

VALOR DAS aUOTAS

140.000
140.000
280.000

R$ 140.000,00
R$ 140.000,00
R$ 280.000,00

Em virtude desta alteração contratual, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redaçlo:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTOA.·

ME

Andrea Maria Leal Mendonça, brasileira, casada em regime de Comunhêo Parcial de Bens, empresária,
CPF: 000.322466-09 e carteira de identidade RG 507.993 SSP/DF, nascida em 12/01/64, domiciliada à Rua
José Correa Cardoso, 84, bairro Varginha, na cidade de ltaJubá/MG,CEP: 37501-360.

Paulo Renato Mendonça, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, CPF:
475.922496-34 e carteira de identidade RG M-2.113.734 SSP/MG, nascido em15/06/60, domiciliado à Rua
José Correa Cardoso n" 84, Bairro Varginha, na cidade de ltaJubá/MG,CEP 37501.360. Únicos sócios da
sociedade empresária Limitada. "TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTOA. - ME" com sede á Avenida

ft'
,

~
Junta Cornercra!do Estadode Minas Gerais
t~_;:~
Certifico que este documento da empresa TL PUBLICIDADE
~

SESSORIA LTOA -ME Niro 31206495981 fOIdefendo e arquivado sob o n''
E AS
,
t:
j
I
I ~ 1 <11
u; u 1:'>< J t
5282146 em 02/06/2014
Para validar este documento acesso WW'h JUCC'll'lJ 1)19 g~" L ~, .) ITI(' II ,~)I J
I I.
_ Secreta..d ,-,t:I<.i
,
imell ie '"c.. as""
'i"'""'....
-'-'I :J 1 ....~ '! f.'VL .1 ..... ,lO 1..l0..; __ '" Wv
segurança cLw9 Esta cap,," fOI autenncaoa cnçua
....
1 <,
,

~.~>I."",~.
.~q"ET.R';'U~:t:..~

pag 2/'

"
Coronel Carneiro Júnior, n" 57, sala 1005, Bairro Centro, CEP 37500-018, na cidade de Itajubá/MG,
Registrada na Junta Comercial sob o NIRE 3120649598-1 em 15/05/2002, Primeira a"eração n° 3286618
em 21/02/2005e Segunda alteração n° 3708038 em 10/04/2007 e Terceira alteração nO 4146967 em
19/06/2009 Inscrita no CNPJ sob O n· 05.197.047/0001-00.
Cláulula Primeira. A Sociedade gira SObo nome de "TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTOA _ ME", com
sade à Avenida Coronel Carneiro Júnior, nO 57, sala 1005,bairro Centro, CEP: 37500-018, na cidade de
Itajubé/MG:
Cláulula Segunda. O objeto social é a "Prestação de serviços de Agência de Publicidade ccnsíderendo-se o
conjunto de atividades realizadas integradamenteque tenha por objeto o estudo. planejamento,
ccnceauaçào, concepção. criação, execução interna e supervisão da execução externa. intermediação e
distnbuíção de publicidade aos veicules e demais meios de divulgação,";
Cláusula Terceira. O Oapitel eoctet é de R$ 280,000 00 tDuzentos e cnerua rn! reais), ow.o.oos em 280000

(Duzentos e oitenta mil) quotas ao valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizadas em
moeda corrente do Pais assim distribuído entre os sócios:
SÓCIOS

QUANTIDADEOEQUOTAS

Andrea Maria Leal Mendonça
Paulo Renato Mendonça
TOTAL

140000
140.000
280.000

VALOR DAS QUOTAS
R$ 140.00000
R$ 140.000,00
R$ 280.000,00

Cláusula Quarta. As quotas são indivisil/eis e não poderão ser cedidas ou transferidas

a terce.ros sem o

consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de
preferência para a sua aquísição se postas venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a aüeraçao
contratual pertinente.
à

CláuBulaQuinta. A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela lnteqraüzeção do Capital Social.
Cláusula Sexta. A administraçêo e a responsabilidade técnica da sociedade sera exercida pelos sócios
Andrea Maria Leal Mendonça e Paulo Renato Mendonça, que assinam pe'a empresa separadamente
com poderes e atribuições de administrar. autorizado o uso do nome emoresanat, vedado. no entanto, €fll
atividades estranhas ao interesse socrat Ou assumir obngaçães seja ern favor de qualquer dos quottstas Ou
de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorizaçao do outro sócio,
Cláuaula Sétima. Segundo remissão determinada pelo artigo 1054 da lei 10406/2002 ao artigo 997 da
mesma legislação, fica expresso que os sóclos não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.
Cláulula Oitava. A Sociadade iniciou suas atividades em 29/04/2002 e tem seu prazo de duração por tempo
Indeterminado.
Cláusula Nona. Os administradores fazem jus a urna retirada mensal a titulo de PRÓ.LABORE, que será
levado a débito da conta de despesa gerais, em importância de comum acordo ajustada, que poderá ser
aumentada em qualquer época sem a necessidade de atteraçêo contratual, respeitando sempre os limites
previstos pela legislação do Imposto de Renda.
Clllusula Décima. Ao término de cada exerci cio social em 31 de dezembro, os administradores prest
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventario, do balanço patrimon'
do balanço de resultado económico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.
Clàusula Décima Primeira. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social os sócios deliberarão

sobre as contas e designarão admmistredor'(es} quando for o caso.
ctaueure Décima Segunda. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades
com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(os)
s6cios(os) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo
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Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a
seu
sócio.
Cláusula Décima Terceira. A Sociedade não possui filial, mas poderá abri-Ias quantas forem necessárias,
agências ou escritórios, em qualquer parte do Território Nacional, respeitados as restrições da Lei,
Cláusula Décima Quarta. Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena ql.Jevede, 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 publica, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta. Fica eleito o foro da Comarca de Itajubá - MG para o exercício e o cumprimento dos
direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, estando os sócios Justos e contratàtios assinam o presente instrumento
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CPF: 475922.496-34
RG: M-2 113.734 SSPIMG
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Patriciada S·acorreta

BasiléiaMara Ribeiro
CPF 628,784.176-15

CPF: 095,160246-29
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