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Rua 13, ne 2S Qd. §I Lt. S§
Jardim §anto António

cEP.t48§3-3S{}

L çoÉrut**Go J

G AZETA [,I U LTI P LATAFOR MA
A
Prefeitura Municípal de Caldas Novas
A/C: Presidente áa Comissao o" ii":Lçao

Ref.: Recurso CHAMAMENTO PUBLICO
Certidão Negativa da empresa Gazeta
referente ao Município de Caldas Novas.

A EMPTCSA GAZETA MULTIPLATAFORMA LTDA, iNSCritA NO CNPJ 17.766.906/000í.14,localizada a Rua í3, 26, ed- 37, Lt. 05, Jardim santo Antônio, cEp: 24.g53-260,Goiânia/Goiás' tetefone 62'3249-8883 representada neste ato pero senhor Adão dosReis Gonçalves' brasileiro, 
"""rdo, 

portador oo cpr g26.í9{.got-s+ e rdentidade012a1í cRc/Go, diretor presidente, vem através deste apresentar Recurso conformeItem 7.1 do oHAMAMENTo pusiico N" oo1t2o21.

Apresentamos a certidão Negativa Municipal referente ao Município de caldas Novas -Goiás' e informando ainda ir" à empresa era sediada em cardas Novas, sendotransferida para Goiânia no inicio de 2020, n" epo., quando estabetecida em cardasNovas' a empresa utilizava outra razãosocial (or( TELECoM LTDA), motivo pelo quat o;::§_i:jfj::troti*ll|,, No,,. apresenra está razão sociãr no seu cadastro,

Em face do exposto, soricitamos o credenciamento da empresa GAZETAMULTTPLATAFoRúA r-roa, 
""t 

vés dos .;r;;ícuros de comünicação (Jornartmpresso GAZETA - ób-" -EsTADo, pàrtri. oazÉiÀpLAy.com.br,
3tr|,{àroEsrADo. com.or 

" 
cosFÉiffi llr.oõl ro .HAMAME Nro pu BL rco N "

N'_001/2021 I Apre.sentação
Multiplataforma Ltda,

Goiânía/Goiás, 23 d

Carimbo do CNpJ

fruafr,1$8d,17,LL|JL,ctp:r4,gir-rffi 
,tqrdt,,,nntoAnfônrqGortiuro.6orrÍs
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

SEcRETAR|A DE FTNANçAS

DtvtsÃo DE ARRECADAçÃO

cERTtDÂo NEGATTVA DE DEBTTOS TRTBUTARTOS 
.f "* (!,, t.i? t , *,/r)""'- l-+^crRrroÃo 6se38o t 2oz1 t l, f'r_ Çp I

\tÁ

DADos Do coNrRrBUrNrE \, ***»í-^\ VYt"
"\-

NOME

CNPJ/CPF

nrscRrçÃo

ENDEREÇO

OK TELECOM LTDA. ME

177669060001 14

0

RUA B-08, PISO 01, ed. 14, Lt.20, Bairro: ESTANCTA TTANHANGA,

certificamos' a requerimento de parte interessada que, revendo os Arquivos do CADASTRo DE DlvlDAATIVA' desta Prefeitura, constatou-se gue em nome de oK TELECoM LTDA . ME CpF: 17766906000íí4,VERIFICOU NÃO CONSTAR NENHUM DÉBIO Até A PTESENIE dAtA.

Coletoria Municipal, 23t07t2021

1 1 960659380

á 10:11:20

Codigo de

Validade 22t08t2021



PRI M EIRA ATTERAçÃO CONTRATUAL DESOCI EDADE EM PRESAR IA TOK TETECOM TTDA
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coetho de Godoy, srv,. nesiJ'eirã;i;Á.rJftt:
portadora da céduta de tdentiJr;; N.; 4,523.sg6,N.' 721..102.521_20.

I brasileíra, casad
Morrínhos/ár;ril,.?,il.'"J,.Ir.",.:r:.,;lrr;ri;l;
603-8, Setor oeste,-Caldr. rvorrrZtã, aro, 756g0_094,DGPC/GO, expedida em 25/08/ZOõõ,' 

"inscríta no CpF

empresária, nascidrro
cnprh^ Aa r..^s-. ^'-.to-t 

71/01/1'979, natural de

FANT,

de informação

em locais fechados, transportes, elevadores, aeroportos, através de monitores

contrato (6399_2/00);

ÍTfriü',Fr!i:l,ii:'"'ffi:,:i:',:,:iç'jt1fx:i,,i:àBr.-T#o^:ro," empresaria, de oK
A::/ugr cEp 756e0-ooo, coÃlJ;;:;"'*T:, l;11,,1)::: Íi:Iro prso ,r, ,ü,[.nm r, cardasi c r ta c N pJ 

s o i n s, .t aa. ô*ãii.Ix::{,",;;1,i,rfl: 
::ü: J,1 

j i: f ;í * r:llÍ, í*k,', ;contratual' alterar o seu contrato sociar . ,ltur.io"r'Jniurior.r, ,uairni. as ctausutas e condições que se
seguem:

lilli;í.,1lHT:,;f;.*::':::::::.'TlirJ;;;:,i,liffi:i:HI]:l',i#],;.i:::i:i::::::,:
;::'H'j::::ff::,"rTfl:1,T;::*fii ii;i:::r;:#f."j;":ffi"T:::1,fi::;,T,,;::,:ff ,'."il: ; ffi ffi n ::'', :: .i:: ::r r 

;1 # .l ; Jl' ::l 
^i: ffi .T: ",::atividades de publicidade

: TV (7319_O/ss).

i o endereço da sociedade empresarial limitadaQD.37 LT.Os, Jardim Santo Antônio, U"U-r",#;, #1ii;11[ passa

ffiü:ffi1n.:mjnalteradasasdemaiscláusulasvigentesquenãocolidiremcomas
ctÁusuu Qulruta: em razão das modíficações contratuais, os sócios resorvem consoridar o contrato:i:fl,."Ji::i:;1[:J:il;,tlT*,i*#l?,:'J#as e condições contidas no.on,,,ià irÍmitivo e

[:,):[ ^;;[;I 
ffi 

.J 

[:[1,J T.li.' i f,.Residenciat Athena, 
f_r":.or_r,Jlior oeste, c.rJ., rv"L /ao, c.er., )sâàã_oro, porrador da cédula de

:::,,,:,,:l :::1"2,oá-üã, 
à_o"r,o 

""*iiioiirrru,. in,.,ito;;;, N"826 jer so1._34.

U A -E
E,

neste ato para: Rua 13, N.26,

MulrprArA'o*ro,ril':11::,,:::L#,,il,,:'rT:;I"T,i#::J.r,Affi 
J,iifi#n!írlerirr -----

que gira sob a denominaçaã ; a sociedade empresarial limitada



eoNsouDAçÃO DO CONTRATO SOCTAL DA SOCTEDADE

GAZETA MULTIPTATAFORMA LTDA

aoÃ9 oos Rels eorucRlves. brasileiro, casado por comunhão parcial de,;;i;;,;ff.;,=';'à
Morrinhos/Go, domiciriado e residente a Rua Antônio
603-8, Setor Oeste, Caldas Novas/GO, CEp: 756g0_094,
DGPC/GO, expedida em 06/09/1996, e inscrito no CpF N.

Coelho de Godoy, SN, Residenõial

corrente do país e distribuídas pelos sócios da forma adiante aduzida:

portador da Cédula de ldentidade
" 826.191.90L-34.

, filho de
natural de

Athenas, Apto.
N.e 3.970.752,

brasileira,casadaporcomunhãoparcialdebens,
CMPTCSáTiA, fÍIhA dC OLINTO LUIZ DO CARMO C VAINA ALEXANDRE MARTINS DO CARMO, NASCIdA AOSTL/0L/L979, natural de Morrinhos/Go, domiciliada e residente a Rua Antônio coelho de Godoy, sN,Residencial Athenas, Apto. 603-8, setor oeste, caldas Novas/Go, cEp: 756g0-094, portadora da cédula deldentidade N's 4'523.596, DGPc/Go, expedida em 25108 /zooo,e inscrita no cpF N..72t1oz52t-20.

Únicos sócios da sociedade empresarial limitada que gira sob o nome empresarial de GAZETA.-TIULTIPIATAFORMA [TDA, com sede e domicilio sito a Rua L3, N.26, eD.37 LT.OS, Jardim Santo Antônio,
'roiânia/Go, cEP 74853-260, com seu contrato social arquivado na JUCEG com o NIRE n.s sz2o3L992g9, einscrita cNPJ sob n.e L7.766.906/0001-14, RESoLVEM, por este ínstrumento, consolidar o contrato social,tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo ealterações anteriores, passa a ter a seguinte redação:

ctÁusutA PRIMEtRA: a sociedade empresarial limitada tem como nome empresarial GAZETAMULTIPLATAFORMA LTDA, usa como nome fantasia GAZETA.

ctÁusulA SEGUNDA: a sociedade empresarial limitada tem sede e domicilio na Rua 13, N.26, QD.37 LT.Os,JardÍm Santo Antônio, Goiânia/GO, CEp 74g53_260

ctÁusutA TERCEIRA: o objeto social da sociedade empresarial limitada é a: Edição de jornais diários(5812-3/01); atividades de rádio (6010-1/00); atividades de televisão aberta (6ozt-l/00); serviços deportais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (6379-4/00); atividades deprestação de serviços de informação tais como, resumos de notícias, clipping, levantamentos delformações por cántrato ioggô-iloot' atividades u."oru,,Jo=.ul'"',I"tocais fechados, transportes,elevadores, aeroportos, através de monitores de TV {r3lg-o/gg).

CIAUSULA QUARTA: o capital social é de RS 5o.ooo,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta
mÍl) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda

ADÃo Dos RErs GoNçALúEs

NOME



HETVISTANE MARTTNS DO CARMO GONçALVEs 25.000 R$ 1,00 Rs 25.000,00

r'/"tü o [ â$"'.,
50.000 ,pP sd3-Êoooo^oo

ctÁusut-R eutrurR: a sociedade empresarial
de duração é indeterminado.

I i m ita d a i n i c i o u s u a s a r ivi d 
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C|-ÁUSUI-R SeXfA: as quotas são indivisíveis
consentimento do outro sócio, a quem fica
preferência para a sua aquisição se postas à
contratua I pertinente.
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e não poderão ser cedidas ou transfã?idãs a terceiros sem o
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de
venda, formalizando, se rearizada a cessão derai, a arteração

zo

ctÁusutA sÉflMA: a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todosrespondem solidariamente pela integralização do capital social.

ctÁusutA olrAVA: a administração da sociedade cabe aos sócios ADÃo Dos REts GoNÇAtvES e
ÁEtvlstANE MARTINS Do cARMo GoNçAtvES, em coniunto ou separadamente, com os poderes etribuições o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades entranhas ao interesse socialou assumir obrigações seja em favor de qualquer do quotistas ou de terceiros, bem como onerar oualienar bens imóveis da sociedade, em autorizaçâo do outro sócio.

cúusuue ruoruR: ao término da cada exercício social, em 3L de dezembro, os administradores prestarácontas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimoniale do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ouperdas apurados.

ctÁusutA DÉclMA: nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarãosobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

ct'ÁusuLR oÉclvtR pRluetRe: a sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outradependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

ossóciospoderão,decomumacordo,fixarumaretiradamensal,atítulo
,re "pro labore", observadas as disposições reguramentares pertinentes.

ctÁusutA DÉCIMA TERCEIRA: falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suasatividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes oudo(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situaçãopatrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a socíedade se resolva emrelação a seu sócio.



Página 4 de SclÁusutA DÉCIMA QUARTA: os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estãoimpedidos dê exercer a administração da- sociedade, por lei especial, o, .m virtude de condenaçãocriminal' ou por se encontrarem sob os efeítos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, oacesso a cargos públícos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecurato,ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacionar, contra normas de defesa daconcorrência, contra as rerações de consumo, fé púbrica, ou a propriedade.

clÁusutA DÉCIMA QUINTA: o sociedade empresarial limitada declara, sob as penas da Lei, que seenquadra na condição de MICRoEMPRESA, nos termos da Lei complemeniar ne 123, de L4/tz/2006.
ctÁusutR OÉCtrvle srxta: fica eleito o foro da comarca de Goiânia/Go, para o exercício e o
:xil::ffiT:,?H,"i:TI;;::"i"ff:;:xff[:l,iui::",i iÃ,,,,*niá, .o, exc,usão de qua,quer

Lavrado em
condições e
instrumento,

:_r"i:lryi: ]lt, _::1fe 
rid3, com pree n d ido, eta borado de co nform idadeintenção propostas pelos sócios

e nos termos,
rubriquem este

ora presentes e que os mesmos assinem effi'*ii.]''rliPlmpnta h^r êi ^^..^ L -.--r - ! presente ato,,4brigando-se fielmente por si, seus r,"'J.ir"r 
" 

.,i,árroiJ, 
ffifi: ::ilt , ff:il,.,iltff 

"]:"JJ

Goiânia/GO,2! de maio de 2OZO.

ADÃO DOS RE|S GONçATVES

HEtvtSLANE MARTTNS DO CARMO GONçAtvEs

r.d&
{*t'



MINISTERíO DA ECONOMIA
secretaria Especial de Desburo cratização, Gestão e Governo Digital Página 5 de 5
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacionar de Registro Empresariar e rntegração , 
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72110252120 HELVISLANE MARTINS DO CARMO GONõAL]/ES
8261 91 901 34 ADAO DOS REIS GONCALVES

!{ 9plIIgTco o REcrsrRo Eyt 22/05/2020PRorocolo: 2oo53ss44 os zt'tOi'tióió.12002053128. NrRE: SZZOetggZe'g.---'
GAZETA MULTIPLÀTAEORMÀ LTDÀ

paula Nunes Lobo Veloso Rossi
sacnstÁRra_ epRÀr,

eorÂNra,22/os/2020
www. portaldoempreendedorgoiano 
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§e impresso, fica sujejto à comprovação dê sua ôutentinforman<io 
""r. "É"ouJai".s códigos de veriticação]cidade 

nos respectivos portâis,

09:45 SoB No 2O2OOS35S{rI.
coDrco on vunrrrcaç.Àor

À validade dêste documento,

I DENTtFtcAÇÃo Do(s) AsstNANrE(s)



,te I

{ll e ç:.6 Y.'

êlç'

*

oT

)_

iiiii.ô,,iij',,[t[âu;otpfrrr§]hr13í*r . §-0ó cre 0r

t

àl.#ffi:ffjri,J*ffi rrr",_T,flT;

.*L" sm t iAlfilg$

.r,.er sssf Düs REIS uu*ãoaur*
" ^ 

íIl3yJf*l,Iíi,fluu3â$Êhl$P,c.qDAlil'tiCI t;E Pg.g§oâ.$ Fi§lCA§

trg -o tu..rr'..'ie

82Btgrg01-14

lffififl[ftillf;tffi[ltil[flfi

vÁroo Eu Tooo o ttnRronlo ilÂctoilAr


