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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:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

05.156.108/0001-91
ATlVA COMUNICACAO EMPRESAlUAL LIDA
PROATlVA COMUNICACAO
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 29/01/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:

Nada Consta
Nada Consta

Niveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com _. csti(ão) com pnzo(s) ftIlcido(s).

I - Credenciamento
U - Habilitação Jurídica
UI - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN

FGTS
Trabalhista (http:// ..... tsLius.br/ccrtidao)
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital
Receita EstadualfDistrital
Receita Municipal
(Isento)
VI - Q!Jalificação Econômico-Pinanceira

Validade:
Validade:
Validade:
e Municipal

31/03/2019
26/01/2019
15/06/2019

Validade:

04/02/2019

Validade:

31/05/2019

Esta dcdaraçio I: uma simples consulta c não

tem

cm.to lcpl

Emitido em: 11/01/2019 11:52
CPF: 789242.511-M
Nome: FLAVIOSILVEIRAALVESDE RESENDE
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7ª ALTERAÇÃO CONTRATUALf

cyj

COI'iSOLlDAÇÃO DO

CONTRATO SOCIÁ·COA s6ciEDA5E·i.IMITADA
ATIVA COMUNICAÇÃO

EMPRESARIAL LTDA

FLÁVIO SILVEIRAALVES DE RESENDE,brasileiro, solteiro, jornalista, residente e
domiciliado à SQS212 Bloco C Apto 109 - Asa Sul - Brasília/DF, CEP:70275-030,
nascido aos 28 de setembro de 1977, natural de Brasília/DF, filho de Orédio Alves de
Resende e Ana RosaSilveira, portador da Carteira de Identidade nº. 4903/14/95/DF,
expedida pela FENAJ- Federação Nacional de Jornalistas, em 09)1.2001, inscrito no
CPF/MF sob nº 789.242.511-04, e ANA ROSA SILVEIRA, brasileira, solteira,
empresária, residente e domiciliada à CRS 514 Bloco "A" Apto. 63 Asa Sul Brasília/DF, CEP:70380-515, nascida em 09 de março de 1954, filha de Iraci Aréco
Silveira e João Rodrigues Silveira, portadora da Carteira de Identidade RG. nº
300.014, expedida pela SSP/DF, em 02/08/2006, e inscrita no CPF/MF sob nº.
101.798.521-91, resolvem, por este instrumento particular e na melhor forma de
direito, alterar e consolidar o seu Contrato Social arquivado em 11/07/2002 e
posteriores alterações contratuais, da sociedade limitada que têm em comum
denominada ATIVA COMUNICAÇÃOEMPRESARIALLTDA, inscrita no CNPJsob nº.
05.156.108/0001-91, situada no Setor de Indústrias Gráficas Quadra 01 - lotes
495/505/515, Ed. Barão do Rio Branco - Salas209 e 210 - 2º Pavimento - Brasília-DF,
CEP:70610-410, e registrada na Junta Comercial do Distrito Federal no NIREsob nº.
53201150780, conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULAPRIMEIRA- DA SEDE.
A sede da sociedade, a partir desta data, será no SIG- Setor de Indústrias Gráficas Quadra 01 Número 505, Sala 209, 210 - 2º Pavimento - Brasília/DF, CEP:70610-410.
cLÁUSULASEGUNDA- DO OBJETIVOSOCIAL.
A sociedade passaa ter como objetivo a atividade de: SERViÇOSGRÁFICOS,EDITORA
E COMUNICAÇÃO PARA EMPRESASJORNALíSTICAS,QUE COMPREENDE:EDiÇÃO DE JORNAIS E
REVISTAS.
cLÁUSULATERCEIRA- TRANSFERÊNCIA
DEQUOTAS.

/

.

Neste ato, a sócia ANA ROSASILVEIRA,possuidora de 90 (noventa) quotas, no valor
de RS 90,00 (noventa reais). cede e transfere parte de suas quotas, ou seja."cede e transfere tãosomente 81 (oitenta e uma) quotas, no valor de RS81,00 (oitenta e um reais), para o sócio FLÁVIO
SILVEIRAALVESDERESENDE.Desdejá, dão-se como pagos e satisfeitos, nada mais tendo a reclamar,
quer seja da sociedade, quer seja dos sócios individualmente, pelas quais dão plena, geral e
irrevogável quitação.
CLÁUSULAQUARTA- DO CAPITALSOCIAL.
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o capital social de RS 9.000,00 (nov~:miL,.eais), ~rés~ntado por 9.000 (nove mil)
quotas, no valor nominal de RS 1,00 ·(~n;.t",al). cacia uina, tot~l)1.~te integralizado em moeda
corrente nacional deste País,fica assim oi5tril';.JÍdoenfrê os·sócios:··
FLÁVIOSILVEIRAALVESDERESENDE
ANA ROSASILVEIRA
Total

8.991 quotas
9 quotas
9.000 quotas

R$ 8.991,00
R$ 9,00
R$ 9.000,00

99,90 %
0,10 %
100,00,%

cLÁUSULAQUINTA - DASDEMAISCLÁUSULAS.
Continuam inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do
contrato social não modificada e que não colidem com as atuais, passando a presente alteração a
fazer parte integrante do contrato social primitivo.
A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passaa ter a
seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
cLÁUSULAPRIMEIRA- DA DENOMINAÇÃOSOCIALe TíTULO.
A sociedade, atua nesta Capital sob o nome ATIVA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
LTDA,sob o título de PROATIVACOMUNICAÇÃO.
cLÁUSULASEGUNDA- DA SEDE.DO INíCIO DASATIVIDADES.DA DURAÇÃOe DASFILIAIS.
A sede da sociedade nesta Capital é no SIG- Setor de Indústrias Gráficas - Quadra 01
Número 505, Sala 209, 210 - 22 Pavimento - Brasília/DF, CEP:70610-410, podendo abrir filiais no
Distrito Federal e em todo o território nacional ou no exterior, tendo iniciado suas atividades em 03
de junho de 2002, sendo por tempo indeterminado de duração.
CLÁUSULATERCEIRA- DO OBJETIVOSOCIAL.
A sociedade tem como objetivo a atividade de: SERViÇOSGRÁFICOS,EDITORAE
COMUNICAÇÃO PARA EMPRESASJORNALíSTICAS,QUE COMPREENDE:EDiÇÃO DE JORNAIS E
REVISTAS.
cLÁUSULAQUARTA- DO CAPITALSOCIAL.
O capital social é de RS 9.000,00 (nove mil reais), estando totalmente subscrito e
integralizado na data da constituição da sociedade em moeda corrente do país, sendo dividido em
9.000 (nove mil) quotas, cada uma no valor unitário de RS1,00 (um real), distribuído entre os sócios
conforme quadro a seguir:
FLÁVIOSILVEIRAALVESDERESENDE
ANA ROSASILVEIRA
Total

8.991 quotas
9 quotas
9.000 quotas

R$ 8.991,00
R$ 9,00
R$ .000,00

99,90 %
0,10%
100,00,%
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Parágrafo Único - A responsabilidade dqs iócios, na.!orlJ1a do arl:
"ln fine", do Código Civil
Brasileiro em vigor, é restrita ao valor ~ ~ffis quot~, "ias todo.~;~~~~Jndemsolidariamente pela
integralização do capital social.
.:.:
••••••
cLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO DE QUOTAS.
As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas, no todo ou em
parte, a terceiros, mesmo que em penhora ou arresto, sem o expresso consentimento por escrito do
outro sócio que não o cedente, cabendo àquele, em igualdade de condições e preço, o direito de
preferência sobre as que se colocar a cessão, transferência, penhora, arresto ou outros,
formalizando, se realizada a operação, a Alteração Contratual pertinente.
CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRACÃO DA SOCIEDADE.
A sociedade está sendo administrada por todos os socros, podendo deliberar e
executar todos os atas de gestão e administração para cumprimento dos objetivos sociais,
representando a sociedade em juízo ou fora dele, judicial ou extrajudicialmente, ativa e
passivamente, podendo assinar separadamente ou em conjunto, ficando expressamente vedado o
uso do nome empresarial tanto em relação a endossos, avais, fianças ou quaisquer outras
responsabilidades que venham a onerar a sociedade fora de seu âmbito de negócio, salvo quando
realizada por todos os sócios de comum acordo e conjuntamente, quanto às atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
Parágrafo Único - A responsabilidade técnica no que se refere aos trabalhos estritamente
jornalísticos está sendo exercida pelo sócio FLÁVIO SILVEIRA ALVES DE RESENDE.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCíCIOSOCIAL E DA PRESTACÃO DE CONTAS.
Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas,
os lucros ou perdas apurados.
Parágrafo Primeiro - Nos quatro meses seguintes ao término do exerCICIOsocial, os sócios
deliberarão em reunião sobre as contas e designarão administrador(es) quando for Ocaso.
Parágrafo Segundo - O julgamento das contas exigirá liberação dos documentos para exame pelos
sócios até trinta dias antes da reunião.
Parágrafo Terceiro - Os prejuízos verificados em balanço serão suportados pelos sócios, na
proporção de suasquotas de capital.
Parágrafo Quarto - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes intermediários (trimestrais
ou em períodos menores), para fins contábeis, podendo os lucros verificados nos mesmos ser
distribuído aos sócios.
CLÁUSULA OITAVA - DA RETIRADA DOS SÓCIOS.
OS sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "prólabore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
CLÁUSULA NONA - DO DESLIGAMENTO DE SÓCIO.
Em caso de retirada, interdição, inabilitação, ou falecimento de qualquer um dos
sócios a sociedade não se dissolverá, devendo o sócio remanescente proceder a um balanço geral
extraordinário na sociedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do evento, e
cujos haveres apurados serão pagos em moeda corrente do país, ao sócio retirante, interditad
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cento), até 30 (trinta) dias após a apura!~ofos haverí?'
sald~ ~
(setenta ~or cento). e~ 07
(sete) parcelas iguais, mensais e conse~uti~, venc,ndq a pr1l11'!lfíl!~pm 30 (tnnta) dias apos o
pagamento da parcela inicial.
.:.:
••• •••
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Parágrafo Primeiro _ O sócio que descumprir quaisquer das cláusulas pactuadas podera ser excluído
pelo sócio remanescente somente por Alteração Contratual, ficando a cargo do que permanece a
apresentação de novo sócio.
Parágrafo Segundo _ O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sócio.
cLÁUSULADÉCIMA DA DECLARACÃODEDESIMPEDIMENTO.
Os administradores e sócios 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 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 ralações de consumo, fé pública ou a propriedade.
Parágrafo Único - Os sócios já nominados declaram, por oportuno, que também não estão
impedidos de desenvolver atividades que possibilitam a consecução dos objetivos da sociedade.
cLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA- DASDELIBERACÕES
SOCIAIS.
As deliberações sociais exigidas no presente contrato e necessanas para o pleno
desenvolvimento das atividades da sociedade limitada serão tomadas em reunião pelos sócios,
obedecidas as seguintes normas:
a) as reuniões serão convocadas por escrito, sem necessidade de publicação de edital em
jornais de circulação e terão registro em livro próprio;
b) as reuniões terão quorum mínimo de 50% dos sócios para instalação e qualquer deliberação
que não venha confrontar as cláusulas anteriores;
c) as reuniões serão convocadas com antecedência mínima de oito dias, sendo esta dispensada
se os sócios assinarem declaração de ciência quanto ao local, data e hora para realização e
da ordem do dia;
d) inclue~.s: nos assuntos a serem deliberados em reunião a destituição do administrador; a
rnodiflcação do c~ntrato social, principalmente se por incorporação ou fusão; a dissolução da
sociedade; o pedido de concordata; a aprovação da prestação de contas; e qualquer outro
assunto constante na ordem do dia.
cLÁUSULADÉCIMASEGUNDA DO FORO.
'"
Fica eleito o foro de Brasília-DF, em detrimento de qualquer outro por mais
pnvl!eglado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas, contestações ou omissões que venha
~~~:s ~~e~:~~;~~s.da presente alteração contratual e consolidação, seja qual for o domicílio ~a:

bit"
4JffY h;:--./

Por estarem justos e contratados sendo o re
d~s sócios, assinam o presente instrumen;o particula~ e:nte a expre~sao da mais perfeita vontade
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JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
o REGISTRO EM: 14/1112012 S08 N.:

CERTIFICO

•
Protocolo: 121089345_2, DE 13/1112012
Empro.. : S32 0115078-0
AnVA COMUNICAÇAO EMPRESARIAL LTDA

20120893452

_

unz FERNANDO P. DE FIGUEIAEOO
SECRETARtO-GERAL
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2017

Nome : AllVA COMUNICACAOEMPRESARIAllTDA
CNPJ : 05.156.108/0001·91
HIRE : 53201150780

31/12/2017

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receitas de serviços Prestados
ServIços Prestados. Vista
Sotviços Prestados a Prazo
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Impostos e ConbitxJiçÕes sobre Receita Operacíooal

155
SIMPLES Nadonal
(=) RECEITA OPERACIONAL ÚQUIDA
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS
Custos dos Serviços Prestados
Custos dos Serviços Prestados
Despesas com Depreciações
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO

(-) DESPESA OPERACIONAL
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Remuneração de dirigentes
Honorários
Salarios e Ordenados

Férias
13. Salario
FGTS
Aviso Prévio
Refeições e Lanches
Despesas c/ Transporte
Despesas Financeiras
Despesas Financeiras
Juros de Mora
Descontos concedidos
Tarifas Bancárias
Outras Despesas Operadonais
Despesas Tributárias
Despesas com Depredações
Combustiveis e lubrificantes
Serviço de Terceiros
Propaganda e publicidade

IPTU
Impostos e Taxas Diversas
Receitas Financeiras

Receitas financeiras
Juros Ativos

Outras Receitas ()peraciooais
Outras Receitas Operadonais
(=) LUCRO OPERACIONAL ÚQUIDO
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS
Outras ReceItas
Outras Receitas

31/12/2016

955.492,48
955.192,"8
21.450,00
934.047,48

1.112.173,83
1.112.173.83
14.425,00
1.097.748,83

(117.134,96)
(117.134,96)
0,00
(117.134,96)

(142.208,93)
(142.208,93)
(5.370,00)
(136.838,93)

838.357,52

969.964,90

(425.879,00)
(425.879,00)
(~~5.879,OO)
0,00 ~ .. __
412.478,52
(172.177,59)
(139.973,46)
(69.746,82)
0,00
0,00
(70.'26,61)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5.059,38)
(56,88)
(32,68)
0,00
(4.%9,62)
(45.205,31)
(3.640,83)
(/46,10)
0,00
(10.818,11)
0,00
0,00
0,00
18.060,59
18.010,17
50,42
0,00
0,00
240.300,93
(1.837,57)
1.300,00
1.]00,00

~u
(C.
\

(1.449,06)
(1.449,06)
O,CO
(1.449!06)
968.515,84

(643.418,72)
(610.092,08)
(50.750,57)
(19.620,00)
(13.910,00)
(39.082,22)
(46.934,22)
(30.115,30)
(40.786,70)
(2.006,81)
(34.217,26)
(19.609,00)
(7.014,03)
(1.991,95)
(700,49)
(1.000,00)
(3.321,59)
(47.328,57)
0,00
0,00
(2.293,18)
(42.138,89)
(190.00)
(2.611,50)
(32,00)
97,40

0,00
97.""0
20.918,56
20.918,56
325.097,12
0,00
0,00
0,00
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2017
Nome: ATIVACOMUNICACAOEMPRESARIAlLTDA
CNPJ : OS.1S6.108/0001~91
NIRE : 53201150780

rolha : 2
31/12/2017

31/12/2016

(3.137,57)
(3.137,57)

Outros Ganhos e Perdas
Outros Ganhos e Perdas
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAçõES

0,00

238.463,36

---~~
325.097,12

0,00

0,00

238.463,36

325.097,12

0,00

(-) PARTICIPAÇÕES

238.463,36

(=) LUCRO ÚQUIDO DO PERÍODO

0,00

325.097,12

Reconhecemos a cxatldão da presente Demonstração do Resultado, aprcscntando um lucro de R$ 238.463,36 (ouecntos c trinta e Oito mil, quatrocentos e
sessenta c três reais. trinta c seis centevos), estando de acordo com os documentos entregues â conlabilidadc pela cmprcsa/enlidldc, a qual se rcsponsabili/a pela cxauoêo,
veracidade c idoneidade dos documentos. Rcssafva--seque a responsabilidade do prolissionallica restrita apenas ao aspecto técnico, uma VCf que operou com clementes,
dados c comprovantes fornecidos pela cmprcsa/cntidade.

BRASIUA~DF, 31 de Dezembro de 2017
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DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREjuízos

ACUMULADOS - 2017

•
Nome : ATlVA COMUNIC.ACAOEMPRESARIAllTDA
CNPJ ~05.156.108/0001-91
Folha : J

--c:--~--::--:--------=~Saldo em ]1/12 do Exerddo_
AjuSteS de

---------

HIsl6rico

---

Elccrdctos Antenorc:s

R!Yet"SÕeS de ReserIaS

Rcsc:rvas de ClpItaI
Ajustes de AvJllaçlo PatrImOnial
Rcscrva legal

geseve EstatldriI
Reserva para ContIngências
geseva de Lucros • Realizar
RcscrvOlde luCrOS para InVC!Stimcotos
Reserva de Incentivos FISCais
Lucro ou prejuízo líquido do Pcriodo
Transferencla para Reservas
Reservas de Capital

Reserva para Conttngindas
ii

2016
<102.140,11
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.463,36

0,00

Realizar

Reserva de Lucros para Investimentos
Reserva de InccntI\Io5 fiscaIS

Transferencia para Capital SOCial
DiViC!cnéos ou lucros OistribuKlos
Outras MovimentaÇ6es

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325.097,12

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
(441.133,05)

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Reserva legal
gcscrva Estatutária
Reserva de t.ucros

2011
512.243,88
0,00

(21'\.993.35)

0,00

0,00

309.'174,19

512.243.88

Saldo cm 31/12 do Excrtido A:ual
Reconhecemos ii cxatidlo da presente Demonstração de teces ou prejuízos Acumulados. apresentandO um lucro de RS 309.474,19 (t.r"acnbs c nove mil,
Quatrocentos e sctentJ e quatro reais e dezt!novI! centaVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela cmprrsa/cnUdacc. <11 Qual se rcspt)nsabililiJ
pela ClCatldão, veracidade e Idoneidade dos documentos. RessaIva-se que ii rcsponsabHidadc do profissional üca rcstrit.a a;xnas ao aspecto técnica, uma vc:t. Que operou ccm
elementos, dados e comprovanteS fomc..'ddos pela ~cntidade.

BRASIUA-DF,31 de DcLcmbro de 2017
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~ L(\R_""L~H
FLAVIO SILvaRA ALVES OE RESENDE
205 - AlJlillul!tiadol - CPF 789.242.511~

ÉXTRA COHlllABIl

COHTABlUOAIlE SIS

Scanned by CamScanner

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017
Nome:

ATNA COMUNlCACAQ EMPRESARIAL LlDA

CNPJ : 05.156.108/0001-91
NlRE

: 53201150780

Folha

:4

31/12/2017
-_---

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades
Caixa

Banws
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

créditos
Notas e Faturas a Receber

Adiantamentos a Empregados
Tributos a Recuperar

Tributos Federaisa Recuperar
Tributos Estaduais a Reruperar

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
Imobilizado
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

Móveis e utensãos
Computadores e Pertreríccs

(-) DepredaçõesAcumuladas

.

]1/12/2016

354.338,23

567.698,26

354.264,15

566.877,78

216.054,67

418.793,61

8.946,34
3.360,90

14.787,75
10,00

203.717,43

403.995,86

135.510,34

146.171,10

135.248,89
261,45

146.171,10

0,00

2.699,H

1.913,07

2.187,52
511,62

0,00
1.913,07

74,08

820,48

74,08

820,48

7.463,99
16.717,00
42.69],]]
(66.800,24)

16.717,00
42.69],]3
(66.05],84)

7.463,99

Scanned by CamScanner
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BALANÇO PATRIMONIAL - 2017
Nome:

ATIVA COMUNICACAOEMPRESAAJAlllDA

CNPJ : 05.156.108/0001-91
NIRE : 53201150780
folha

:5

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores

Fornecedores
Obrigações

Trabalhistas

Salários e Ordenados a Pagar
Pró-Labore a Pagar
Obrigações Fiscais
Impostos e Contribuições a Recolher
Simples Nadonal a Recolher
Obrigações

Sociais

INSS a Recolher
FGTSa Recolher
Contribuição Sindical a Recolher
Conritbulção Assistencial
Adiantamentos de Clientes
Adiantamentos de Oientes
PATRIMÔNIO

354.338,2]

567.698,26

33.855,24

44.445,58

0,00

1304,63

0,00

1.304,63

0,00

12.802,94

0,00
0,00

11.317,79
1.455,15

8.083,38

10.901,67

8.083,38
0,00

3.415,66
7.<86,01

5.421,86

9.036,34

1.812,38
1.906,61
1.417,/5
285,62

4.131,61
3.287,48
1.617,25
0,00

20.350,00

10.400,00

20.350,00

10.400,00

320.482,99

LÍOUIDO

523.252,68

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Reservas de Lucros

2.008,80

2.008,80

Reserva Legal

2.008,80

2.C08,80

309.474,19

512.243,88

309.174,19

512.243,88

Capital SocIal
Capital Social

Lucros ou Prejuízos Acumulados
Lucros Acumulados

Reconhecemos ii exatidão do presente Balanc;oPatrimonial, apresentando um lolal de R$ 35<1.338,23(trc/cmcs c cecucnte C quatro mi'. trczcntcs C trin!:ac
ollO reais, vinte c três centavos), estando de acordo com os documentos cnlreguCS à contabilidade pela empresa/entidade, ii cuet se rcspcnsabilila pela cXilUdã:., vcraccecc c
idoneidade dos docurncf'ltos. RcssiIva-sc que a responsabilidade do protlssIOnal fica restrila apenas ao aspecto técnico, uma VCL que operou com clementes. dados c
comprovantc5 romeddos pela emprosa/cntidade.

BRASIUA~, ]1 de Dclcmbro CIc 2017

"-~~~ N,_\'~~~\S\
~

~~2._'

_

FlAVIO SILVEIRA ALVES OE RESENDE
205 - AdmInistrador - CPF189.242.511-tl4

EXTRA CONTlIABIL CONTABIUDADE S/S

Scanned by CamScanner
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ANAliSE ECONOMICO-FINANCElRA - 2017
Nome : AnvA COMUNICACAO EMPRESAAJAL LTDA
CNPJ : 05.156.10lIl0001-91
NIRE : 532011.50780

Fó.. :6
-~----------

-- -_----- --- -

-

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1- Grau de Endiridamento
J .1 Passivo CJrcUante + Passivo NJo..
-OmJlanto (Obttgaçõos a LP)
-

)].855,11
_
. "" 0,11
]20.482,99

1.2 Patrlmônlo Vquklo
lntcrprctaçJo

: Quanlo menor, melhor. O capital de teceres
do capital própno.

--------

----

CQufvalca 10,56 %

-----------

--

- --

2 - Comoosi@ode Endividamento
33,855,211

2.1 PassivoOreulantc
----

2.2 Passivo Orculantc + Passivo Não-ClmIlanto (OIlr1gi1ÇÕC5 a LP)
Interpretação : QuIntO menor, melhOr. As obrigações

-----

: 1,00

33.855,211
ii curto

prazo rcprcscn'".am

100,00 % das obrIgaçÕeS totaIS.

3 -Solvênda Geral
354.338,23

3.1 AUvo

-------

- 10,47
3.2 Pa55tVO0rcuIante + PassIYo NJo33.855,24
-<ln:llIarte (0br1ga0;iIcs. LP)
JntcrprclaçIo : Quanto maIOr, meltor'. o InvcstJffK!ttO total equlvala I 1.046,63
'110 do ca"",,1 de tercolros.

Scanned by CamScanner

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCElRA - 2017
"omo
CNPJ
NIRE
folha

: ATIVA COMUNICACAO
: 05.156.10l1/0001-91
: 53201150780
:7

EMPRESARlAllmA

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

_---- ~
~ --

--~._~-- ~~
... ---

..

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 ~Participação de Terceiros
4.1

PassivO araJ1ante + Passtvo N3o-omltantc (Obr1gaçõcs • LP)
------

= 0,10
354.338,23

4.2 NJvo
lnterprctaçJo

33.855,24

: Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 9,55 %
do Investimento total.

----------~~--

-

--~_.~

5 - Capitalização
320.482,99

5.1 Palr1mónlo Uquldo

-------

tntcrprctaç:lo;

= 0,90
354.338,23

5.2 AUvo

Quanto maior, melhor. O capttal próprio equlvale li 90,45 % do

Investimento total.

--

~--------~_.-----_-------

------

-

~

6 - Capital de Giro Próprio
354.264,15

6.1 AUvo Clrtulante
6.2 AOvo Rcall1jvd
6.3 (.) P

• LP

CIrcuI.nte

... H P

NJo<Irculante
(OI>rlgaÇjlos• LP)
6.5 t=) Copiai de GIro Própno

bcr.,ú:otinWlll

0,00

354.261,15

33.855,24
0,00

3],855,24
320.408,91

CONTABIUDADE
S/S

Scanned by CamScanner

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCElRA

- 2017

•
No'T\C : ATIVA COMUNICACAO EMPRESARIAL LTOA
CNPJ : 05.156.108/0(1)1-91

NtRE : 53201150780
FoIh. :8

------

_

-

---

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização

do patrimônio Líquido

1.1 AtIvo Não<lrcutantc (cxcctc
AUva Reali1.ávcl a LP)
7.2 Patnmônio liquido

71,08
~------

• 0,00
320.482,99

Interpretação: Quanto menor, melhor. A imobilizaçãorepresenta 0,02 % do
capital próprio.

8- Imobilização dos Reçursos Não Correntes
8.1 AUvoNão<irculante(cxceto
74,08
Attvo Realizável a LP)
= 0,00
8.2 Patrimãoio üquido + PassivONao320.482,99
-Orculante (Obri~ÕC5 a LP)
Ir.t.crprct.ação: Quanto menor, melhor. 0,02 % dos recursos não correntes
destinados à ImobUização.

9 - Imobilizado

RcaII_ .

do Investimento

9.1 J\Uva Não<ircuIantc (exccto
AtJvo

9.2 lWvo

-_.
LP)

.---roram

Total
74,08

-----_.:_-

• 0,00
354.338,23

Int.crJ)rCtaçJo : Quanto menor, rncIhcr. A imobilização representa D,02 % do

EXTRACON1lWIll OONTABlUDAIlES/S

Scanned by CamScanner

,

A

ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

- 2017

•
Nome : AnvA COMUNICACAO EMPRESARIAL l TDA

CNPJ : 05.156.108/0001·91
NIRE : 53201150780
Folha: 9:.-

_

----- ~-------

ÍNDICES DE RENTABIUDADE

Ia
10 - Rentabilidade do Investimento
10.1 Resultado Antes das Provis6cs
10.2 Alivo
Interpretação:

-_I.

"':'.21 :·e 10.1

ID

;;.77 ~é ::.~

Total
238.463.36

------

= 0,67
354.338,23

Quanto maior, melhor. O resukado positiVO

é de 67,30

% do

11- Rentabilidade do Caoital Próorio
11.1 Resultado Antes das Provisões

238.463,36

-----11.2 Pat.rimõnio liQuido
Interpretação:

= 0,74
320.482,99

Quanto maior, melhOr. O resultado positivo
apilal próprio.

é de 74,41

% do

--

~----~~
~-~

.....
"iI
:

12- Rentabilidade do Ativo
12.1 uce LIqurdo

238.463,36

-----12.2 AUvo
l~o

= 0,67
354.338,23

: Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$ 67,30 de tucro para
ada R$ 100,00 de _
... t,

EXiRA CONTIWItL COI'lTA8IUDAIlE

SfS

:3
,.,,-,

,;...

fV
Scanned by CamScanner
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ANALISE ECONOMICO-FINANCElRA - 2017
Nome : ATIV/\ COMUNICACAOEMPRESARlAllTDA
CH"l : 05.156.108/0001-91
NIRE : 53201150780
rolha: 10:__

.. __ ~_.

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

,. 11"'.~13'._i'",
~
[CIi!.i

l

~.,-".
~_.~
..~; .~.
_.;.._

13- Rentabilidade do Patrimônio Líquido
1). t lucro Vquldo

238.463,36

-----0,57
121.867,81
Intcrprl't;açJio : Quanto ma6or, mcIlOr. A cmprcsa obtém R$ 56,53 de! luao para
cada R$ 100,00 de capital JrÓPrIO Investido, cm mtdla.

14 - Giro do Ativo
14.1 Vendas Uquldas

838.357,52

14.2 AUvo

354.3]8,23

:II:

Int.crpn!'ta(:Jo: Quanto maJor, melhor. A ~

2,37

vendeu RS 2,37 para cada R$

1,00 de InvcstImcntD total

15- Margem Líquida
15.1 Luao LIquIdo

238.463,36

15.2 V_.lIquIdas

838.357,52

Intorprdaçllo: Quanto maIOr, _.
A_'"
cadi RS 100,00 YCndIdos.

"---~

"'"...

.0,28
obb!m R$ 28,.11do luCrO paro

~====-----_._---_._-----_.~--~
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ANALISE ECONOMICO-FINANCElRA - 2017
Notr.c : AllVA ~ICACAO
CNPl : 05.156.108l0001-91
NIR[ : 53201150180
folha: 11.

EMPRESMJAl LlDA

_

ÍNDICES DE UQUIDEZ

~O---:1-;i-:---l~
L
,_.~.'.: ;1,_;-'r--c
r

-

r:-,::-:-~,
.~
.• ;

--2
!.,':

16 - Liquidez Geral
16.1 t\lIYo Orculant.c + AUvo
351.261,15
Realizável ii LP
-----::: 10,'16
16.2 PaSSIVoOreulante + Passivo Não33.855,24
-CIrculante: (ObriQaçõcs ii LP)
InlCrprctação: Quanto maior, mch:w. A empresa possui R$ 10,46 de allvo
drcUIantc c atIvo rcallzávd ii klngo prazo para cada RS 1,00 de
dívida ttJtal

17 - Liquidez COTTente
17.1 AtJvo Orculan1.e

354,264,15
----

17.2 Passivo ClrctAante

lO

10,46

33.855,21

InlCrprctaçJo : Q.$II'ItO maior, melhor. A C!fnprcsa possui R$ 10,46 de aUva
dr"cWInI,e para cada R$ 1,00 de drvtda de curto prazo.

_ .. _-

-----

18- Liquidez

Seca

_ .._

Jnt.erpretaçJo! Quanto

354.261,15

= 10,46
33.855,24

maaor,

melhor. A empresa possui R$ 10,16 de iUvo
drcWrtc PII'I (Ida RS 1,00 de divida de curto Pl'ilZO,sem

~
----~--_.-

:júfip
~.
Scanned by CamScanner
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ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 2017
•
Nome : ATIVACOMUNICAC\O EHPRESARIAL LIDA
CNPl : 05.156.108/0001-91

NIRE : 53201150180
Folha : 12

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1--'-'
o _:.--;(:--'-;:-;-'-0
.._-.: .,." J
19 - Liquidez

-L'...

-7-::--;:-~-1
"e _,._
:!

Imediata
216.051,67

19.1 DIsponibIIcIadc
------

19.2 Passivo OrtulanlC

• 6.38
33.855,21

IntcrPfct.aç3o: Quanto maior, mcthor. "empresa possui R$ 6,38 de
dtsponibllidadcs para cada RS 1,00 de divida de a.nto praro.

IJR,\SIUA-Df,li cc OCI:cmbro de 2017

"'-\\~~

~~",~ili_~~~~.
RAVIO SILVEIRA ALVESOE RESENDE
205 - Admlntstrador· CPF789.212.511-01

JOSE IJAns
CONTABILISTA·
CPF:'JS.07_IlU1T- 1

cite 0;:--007151/0

...

~
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TJDFT

_

Judiciário da UnIio

TRIBUNAl. DE JUSTIÇA DO DISTRITOFEDERAI.E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRlBUIÇÃO(AÇOES DE FA~NCIAS E RECUPERAÇOESJUDICIAIS)
1- e 2" Instâncias
CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 10/0112019, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:
ATlVA COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA

05.156.108/0001-91

OBSERVAÇOES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br).inforrnando-seo número do selo digital de
segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8°, § 2" da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br. Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.66611993.
g) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela intemet em: 11/01/2019
Data da última atualização do banco de dados: 10/0112019
Selo digital de segurança: 2019.CTD.CA9B.7IMH.E4XU.z:7RU.JAY8
*.. VALIDA POR 30(TRINTA) DIAS"*

1

de

1
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11~112019i6:.ca:35

"
1110112019

Reooita Federal do Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NÚMERO DE INSCRtÇAo

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAçAo
CADASTRAL

05.158.108/000HI1

MATRIZ

I
ITinio

I~~~~

NOME EMPRESARIAL

1

: ATlVA COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA

II~

00 ESTABEL.EaMENTO (NOME DE FANTASIA)

: PROATlVA COMUNICACAO

I

ê6õfGõ

1

E DESCRJÇJ.o Of\ ATMOADE êêCiíOiIIílCA PRINCIPAL.

63.91-7-00 - AIIlncl .. da_

1

c6otGo E DESCRIÇÃO DAS ATMOADES
58.12-3-00 - EdIçao dajornais
58.22-1.01 - EdIçio IntegradII A l..._.ao
63.911-2-00- Outras -.da

I

SECtJND.\RIAS
da~rvIçosdiários
dase
de I

anteriormente

nio ••

COOtoo E õêSêRíÇXõ DA NA1\JREZA JI..RiDICA
206-2 -_
~
Limitada
LOGRADOURO

sr SlG-SETOR OE INDUSTRIAS GRAFICAS - QUADRA
ce>
70.8111-410
ENDEREço

II~LSTmTO

01

1
1

êlêTR6Níêõ

ATlVACOMUNICACA()@ATlVACOMUNICACAO.COM.BR

-

1

I:'RO I
I~
1

~~10

I

2 PAVIMENTO

1

I

I~

TElEFONE

1

: (6113383 3809/ !61) 3363 3809

ENTE FEDERATIVO RêSPõNSAVEL (EFR)

I

I

DATADA srTUAÇAo CADASTRAL

SI1lJAÇÃO CADASTRAI.

.ATlVA

I

1

0311112005

MOTIVO OE SI1lJAÇÃO CADASTRAL

I~ESPeCIN.

1

I

~smJAÇAo

ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634. de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 11/0112019

Página: i/i

às 16:22:03 (data e hora de BrasHia).

r

{

hltpJIwww.receitIJ.fazonda.gov.brlPessoaJuridica/CNPJIalpjrevaICnpjreva_SoIiciIacao.asp
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Consulta Quadro de Sócios e AIJI.lilistladtwes - QSA

11/0112019

Consulta Quadro de Sócios e Administradores ~aSA
05.156. 10MXJ01.-91
NOME EM 5tE B.... ·L· ATIVACOUIJNICACAO EMPRESARIAL lTDA
CAPITAL SOCIAL:

CM'J:

o Quadrodel6cloa.

HGn_MOiW E1... _
Qu'"

coa.tau ... "- ....

~
....

da ...

do C8dIÃ'O NIIcIoNII di! PesSOiI.JuridIa (CNPJ) , o ........

:

FlAVIO SLVEIRA ALVES DE RESENDE
49 SOcio-Adi ..;"ôsflador

;':

/>MA ROSA SLVBRA
22-S6cio

.........

,

Ln

...........

EsnIido no dia 1'Ut112D1S_11:22

e\

Ln

aoQSA,,_.oE-CACcoato_.. •............

_ ..... __

._

........... RFB..

(data. hora de BrasIia).

+
j
~

1/1

11~112019

Agenci@NeI- DlF

b)
CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO
FEDERAL - DIF
Implimir
CfIDF 07.435._HIII

DIiIIIConceuIo 1110712002

CPF/CNPJ 05.156.10811J001-91

o..-inaçio social AllVA COMUNICACAO EMPRESARIAl. LTDA
-'-doE

, .. ,I

_-_F_PROATIVACOMUNICACAO

Natureza JurIdIcafTIpo de ~
QuoIIfIcaçIo do

Cor_

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

I "" 155 EMPRESA

FAC-_do

Plcla c DIlo
515-73210197
Regime de TrIbutaçIo do 155 SIMPLES NACIONAL

Faixa do 155 XX

Regime de TrIbutaçIo do ICIIS

Faixa do ICIIS XX

DalJlde""'-no 155
01~112OO9
DalJlde__
nolCllS
XXXXXXXXXX

Dnc:riçio _

Econ6mk:a do 155 AGENCIAS OE NOllCIAS

C6dIgo da _

-IIS J6391-71OO-OO

Dnc:riçio da _
C6dIgo da _
~SlGQD

-155 03lO6l2OO2

Econ6mk:a do ICIIS XXl()()()()()()()()()()OOCIOOC)()()()()()()()()()()()()()()(X)(
-ICIIS XXXXXXXXXX

Doá de Inicio de _

01 LTS49515051515 ED. BARAO DO RIO BRANCO SLS209E

_SIG
Sttuaçio

DaIJI de inicio de_

c-... AllVA

210 2" PA

Ci_ BRASlLIA
Da1J11110112019

EsIB _Ioi
_
...dia 11~112019 na lnIBmet pelo portal Agênci@Nel
e poderá ser reirnpoessono endereço hUp:lIpublica._, ••• nelfazenda.df.gov.br.

-ICIIS XXXXXXXXXX
CEP 70.61G-410
UFDF

I

3,J,=

1",1112019

C)
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da ReceIta Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIOAO NEGATIVA DE ~BITOS

RELAllVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIvIDA ATlVA
DAUNIAO

Nome: ATlVA COIIUNlCACAO EMPRESARIAL LlDA
CNPJ: 05.156.108f0001061
Ressalvado
o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabiIidad do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não consIam pendências em seu nome. relativas a aéditos bibutários administrados pela Seaetaria
da Receita Federal do Brasi (RFB) e a inscrições em Olvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Ger 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 direla a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas atlneas 'a' a 'II' do parágrafo único do art 11 da 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://r1b.gov.br>ou <http://www.pgfn.gov.br>.
CeItidãoemilida graluitamente com base na Portaria Conjunta RFBlPGFN nO1.751, de 2/1012014.
Emitida às 13:52:05 do dia 02/1012018<hora e data de BrasOia>.
Vélida até 31I03I2019.
Código de controle da certidão: 3D18.5D7C.9862.3019
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABAI·HISTAS
Nome: ATIVA COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.156.108/0001-91
Certidão nO: 163181304/2018
Expedição: 27/11/2018, às 15:31:39
Validade: 25/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se
05.156.108/0001-91,

que

ATIVA
COMONICACAO
EMPRESARIAL
LTDA
(MATRIZ B FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nO
NAo CONSTA do Banco Nacional
de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.b r)
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 judiciai s trabalhis tas, inclus ive 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.
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PROATIVA
comunicação

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa ATIVA COMUNICAÇAo EMPRESARIAL LTOA, inscrita no CNPJ nO
05.156.108.0001/91, por intermédio do seu representante legal, Sra. Ana Rosa
Silveira, portadora do CPF de nO101.798.521-91, DECLARA, em atendimento
ao previsto no Edital de Licitação nO 29/2018/CFA Tomada de Preços nO
0212018, no art. 32, § 2°, da Lei nO8.666/93, inexistência de fato superveniente

impeditivo da sua habilitação.

Brasília/DF, 15 de janeiro de 2019.
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ATI\(A COMUNIC~~ÃO EMPRESARIAL LTDA
~
Ana Rosa Silveira
CPF.: 101.798.521-91
Sócia
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PROATIVA
comunicação

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27
DA LEI FEDERAL N" 8.666/93, E SUAS ATUALIZAÇÕES.

A empresa ATIVA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ n?
05.156.108.0001/91, por intermédio do seu representante legal, Sra. Ana Rosa
Silveira, portadora do CPF de nO101.798.521-91, em atendimento ao previsto no
Edital de Ucitação n° 29/20181CFA Tomada de Preços nO 0212018,
DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nO8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei nO9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.

/

ATlVA

Brasília/DF, 15 de janeiro de 2019.
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An~ Rosa Silveira
CPF.. 101.798.521-91
Sócia
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PROATIVA
comunicação

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
EXIGIDOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO N" 29/2018/CFA - TOMADA DE
PREÇOS N" 212018.

A empresa ATIVA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTOA, inscrita no CNPJ nO
05.156.108.0001/91, por intermédio do seu representante legal, Sra. Ana Rosa
Silveira, portadora do CPF de nO 101.798.521-91, DECLARA que atende
plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para este certame, e os
certificados e/ou declarações quando exigidos no PROJETO sAslco.
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15de~"e>Ode2019

ATIV /II. COMUN~~ÇÃO EMP~ESARIAL LTOA
Ana Rosa Silveira
CPF.: 101.798.521-91
Sócia

V

(}emplavi
SHS Qd. 06 Conj. A Bt A 7"Andar· Centro Empresarial BrllaiI21--8rasillatOF.c.p:

70.316102 -Tel.; 3345-9400- Fax: 3245-3385-Site: www.emplavi.com.br-E-malI:emplavi@emplavl.com.br

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

A EMPLAVI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o na
10.310.766/0001-26, e inscrição Estadual/Municipal na sob O na 07.509.112/001-43, com
sede no endereço SHS Qd. 6 Conjunto A BI. A - 70 andar - Centro Empresarial Brasil 21 Brasília/DF, CEP.: 70306-102, declara e atesta que a empresa ATIVA COMUNICAÇÃO
EMPRESARIAL

LTDA.,

05.156.108/0001-91,

inscrita

prestou

no

Ministério

da

serviços especializados

Fazenda
em

sob

o

CNPJ

Produção de

na

Revista

compreendendo: captação e gerenciamento de informações, redação de textos, cOPY
desk, revisão gramatical, ortográfica e de estrutura textual a esta Entídade de setembro
de 2011 a outubro 2015, voltando em março de 2018, sendo que nada temos que
desabone a conduta da empresa e dos profissionais que a representam.

Brasília DF, 11 de janeiro de 2019.

EMPLAVIINCORPO

S IMOBILIÁRIAS LTDA

Gil Henrique Pereira
Diretor/Presidente
(061) 3345.9400
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AJUFE

Associação dosluizes Federais do Brasil

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

A ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES FEDERAIS DO BRASIL (AJUFE), localizada no

Setor Hoteleiro Sul - Quadra 6 - Bloco E - Conjunto A - Sala 1305 - Brasil 21 Ed. Business Center Park. CEP 70322-915, inscrito no Ministério da Fazenda sob
o CNPJ 13.971.668/0001-28, declara e atesta que a empresa ATIVA
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTOA., inscrita no Ministério da Fazenda sob o
CNPJ nO05.156.108/0001-91, prestou serviços especializados em Produção da
Revista de Cultura da Ajufe compreendendo: captação e gerenciamento de
informações, redação de textos, copy desk, revisão gramatical, ortográfica e de
estrutura textual a esta Entidade em junho de 2016, sendo que nada temos que
desabonea conduta da empresa e dos profissionaisque a representam.
Brasília DF, 14 de janeiro de 2019.

IkNA~1~íl~Ãi-A~

Sup.Administrativa
ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES FEDERAIS DO BRASIL

afQ:
~

SHS Quadra 6· Bloco E· Conjunto A Salas 1305 a 1311 . Edifício Brasil 21 . CEP 70,22-915
Tel.: Ir,1) 3321-84132
Fax: (61) 3224-7361
site: www.ajufe.org.br
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PROATIVA
comunicação

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Edital de Licitação n° 29/2018/CFA
Tomada de Preços nO0212018

A

empresa

ATIVA

COMUNICAÇÃO

EMPRESARIAL

LTDA,

inscrita

no

CNPJ

nO

05.156.108.0001191, por intermédio do seu representante legal, Sra. Ana Rosa Silveira, sócia,
portadora do CPF de n° 101.798.521-91), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da Tornada de Preços nO212018 - CFA, foi elaborada
de maneira independente pelo Licitante, 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 da Presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nO

212018 - CFA, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato da Presente Licitação, 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 Presente Licitação quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nO212018CFA não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da Presente Licitação antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nO212018CFA não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de*
qualquer integrante do Conselho Federal de Administração - CFA 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-Ia.
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A:[IVA COMUNICA ÃO EMPRESARIAL LTDA
~/
Ana Rosa Silveira
CPF.: 101.798.521-91
Sócia

15 de janeiro de 2019.

