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OITAVA ALTERAÇÃO PARA SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL 

JORNAL SUDOESTE LTDA 
CNPJ: 10.859.402/0001-08 

NIRE: 5220265045-9 

SYMAEL REZENDE BEZERRA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na 

cidade de Rio Verde/GO, Distrito de Lagoa do Bauzinho, Estado de Goiás, à Rua do Comercio, 

S/N, Casa 01, Setor Central, CEP 75.914-300, nascido em 09 de setembro de 1.996, filho de 

Gelcimar Bezerra Maia e Viviane Rezende de Oliveira Maia, devidamente inscrito no CPF no. 

700.125.291-33 e RG n°. 5.858.362 SSP/GO, e, 

GEYSIANNE REZENDE BEZERRA, brasileira, solteira, estudante, residente e domiciliada 

na cidade de Rio Verde/GO, Distrito de Lagoa do Bauzinho, Estado de Goiás, à Rua do 

Comercio, S/N, Casa 01, Setor Central, CEP 75.914-300, nascida em 04 de setembro de 2001, 

filha de Gelcimar Bezerra Maia e Viviane Rezende de Oliveira Maia, devidamente inscrito no 

CPF tf. 708.762.341-98 e RG  if.  6.855.173 PC/GO. 

Únicos sócios da empresa JORNAL SUDOESTE LTDA, com sede da empresa na Rua  RC  17, 

S/N° Quadra 12 Lote 22, residencial Canaã, na cidade de Rio Verde/GO, CEP 75.909-707, 

pessoa jurídica de direto privado com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado 

de Goiás sob o n° 5220265045-9, inscrita no CNPJ sob o n° 10.859.402/0001-08, RESOLVEM 

de comum acordo e na melhor forma de direito alterar o Contrato Social da empresa assim passa 

a empresa a condição de Sociedade Limitada em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

UNIPESSOAL, parágrafo único do  art.  1.052 § 212  do Código Civil e em obediência ao contido 

na Instrução Normativa DREI n9  63, de 11 de junho de 2019, conforme as cláusulas seguintes: 

Clausula P - A sócia quotista GEYSIANNE REZENDE BEZERRA, acima qualificada, retira-se 

da sociedade cedendo e transferindo 100% (cem por cento) de suas quotas de capital social, cujo valor 

corresponde a R$ 100 (cem) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, ao sócio quotista 

remanescente SYMAEL REZENDE BEZERRA, acima qualificado. 

Parágrafo primeiro — A sócia retirante GEYSIANNE REZENDE BEZERRA, declara ter 

recebido nesta data e em moeda corrente do país a importância equivalente à proporção no capital social, 

sendo o valor de R$ 100,00 (cem reais), dando geral e irrevogável quitação. 
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Parágrafo segundo — Em virtude da transferência descrita no  Caput  desta cláusula o quadro societário 

passa a ser conforme segue: 

SÓCIO QUOTAS VALOR  UNIT.  R$ VALORES EM REAIS % 

SYMAEL REZENDE BEZERRA 10.000 1,00 10.000,00 100,00 

TOTAL 10.000 1,00 10.000,00 100,00 

Clausula 2 - O empresário detém 100% das quotas da empresa, sendo assim passa a empresa 

a condição de Sociedade Limitada em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL, 

parágrafo único do  art.  1.052 § 29  do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução 

Normativa DREI n9  63, de 11 de junho de 2019. 

Clausula 3' - As demais cláusulas que não foram atingidas por este instrumento permanecem 

inalteradas e em plena vigência. 

Clausula 4' - Em virtude da modificação acima consolidamos o Contrato Social da sociedade 

conforme abaixo. 

CONSOLIDAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL 

SYMAEL REZENDE BEZERRA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na 

cidade de Rio Verde/GO, Distrito de Lagoa do Bauzinho, Estado de Goiás, à Rua do Comercio, 

S/N, Casa 01, Setor Central, CEP 75.914-300, nascido em 09 de setembro de 1.996, filho de 

Gelcimar Bezerra Maia e Viviane Rezende de Oliveira Maia, devidamente inscrito no CPF no. 

700.125.291-33 e RG n°. 5.858.362 SSP/GO. 

Da denominação social, objeto, sede e prazo da sociedade 

Clausula  la  - A empresa tem como denominação social de JORNAL SUDOESTE LTDA, e o 

título de estabelecimento é JORNAL SUDOESTE. 

Clausula 2' — A sociedade tem por objetivo: 

Edição integrada e impressão diária e eventual de jornais, inclusive publicitários, na forma 

impressa, eletrônica e na internet; venda de espaços para publicidade; agência de 

publicidade e propaganda; Criação, produção e administração de campanhas de 

propaganda e relações públicas e promoções; Atividades de assessoria e gestão empresarial 
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no setor de comunicação; Revistas; Radiofusão e televisão; Atividades de produção de 

áudio/video; Pesquisas de mercado e de opinião pública; Criação de logomarcas,  banners  e 

cartazes; Criação e manutenção de  sites;  Atividades de organização e promoção de feiras, 

leilões, congressos, convenções, conferências e exposições comerciais e profissionais, 

incluindo ou não o fornecimento de pessoal para operar a infraestrutura dos lugares onde 

ocorrem esses eventos; Gestão de espaço para exposição para uso de terceiros; 

Organização de festas e eventos, familiares ou não, inclusive festas de formaturas; Aluguel 

e  leasing  operacional, incluindo montagem de palcos, coberturas e estandes para qualquer 

uso; Tabuleiros de feiras; Sanitários químicos para uso em eventos; Outras estruturas de 

uso temporário. 

Clausula 3' - A sede social está estabelecida em Rio Verde, Estado de Goiás, à Rua  RC  17, S/N, 

Quadra 12 Lote 22 Residencial Canaã, CEP 75.909-707, na cidade de Rio Verde, Estado de 

Goiás. 

Clausula 4' — O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado tendo iniciadas suas 

atividades em 02/05/2009. 

Do capital social, das cotas e da responsabilidade 

Clausula 5' — 0 Capital Social é de R$ 10,000 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) 

quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado em moeda corrente do 

país: 

SÓCIO QUOTAS VALOR  UNIT.  R$ VALORES EM REAIS % 

SYMAEL REZENDE BEZERRA 10,000 1,00 10.000,00 100,00 

TOTAL 10.000 1,00 10.000,00 100,00 

Parágrafo Primeiro — O Capital Social pode ser aumentado, uma ou várias vezes, pela criação 

de partes novas, representadas por dinheiro em moeda corrente do país, bens moveis e imóveis, 

ou pela conversão do passivo ou reservas mediante deliberação dos sócios; 

Parágrafo Segundo — O capital empresarial pode ser igualmente reduzido por qualquer causa ou 

forma que seja, principalmente pela amortização de partes, nas condições exigidas para o 

aumento, obedecendo à legislação vigente. 
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Dos administradores, seu poderes e atribuições 

Clausula 6a  — A responsabilidade do empresário é limitada ao valor de suas quotas do capital 

social na forma do artigo 1.052 do Código Civil. 

Clausula 7' — A administração e a representação judicial e extrajudicial da sociedade são 

exercidas pelo empresário administrador SYMAEL REZENDE BEZERRA, acima qualificado 

que assina de forma INDIVIDUAL, vedado o seu emprego para fins estranhos a sociedade, tais 

como, abonos, avais e fianças a favor de terceiros. 

Clausula 8' — Havendo necessidade, o sócio administrador poderá designar, por prazo 

determinado, em ato separado, administrador não sócio para auxiliar na condução dos negócios, 

segundo o que dispõe os artigos 1.061 a 1.063 do Código Civil. 

Clausula 9' — O sócio SYMAEL REZENDE BEZERRA, tem direto a uma retirada mensal a 

título de Pró-Labore em valor a ser fixado ao empresário, nas condições e valores a serem 

estipulados em reunião dos quotistas e obedecendo a Legislação em vigor. 

Das deliberações sociais 

Clausula 10' — As deliberações sociais são tomadas com a presença e anuência do sócio 

administrador, para alterações deste contrato, designação e administradores e demais 

deliberações sociais de qualquer natureza, em reunião convocada conforme a necessidade, em 

datas a definir. 

Da dissolução, apuração e pagamento de haveres 

Clausula 11a  — Em caso de morte do empresário, a empresa continua com suas atividades, sendo 

o extinto representado por seu inventariante até a partilha dos bens e, após, sua quota é 

representada conforme dispuser a partilha. 

Parágrafo Primeiro — No caso específico de morte, pode ser admitido o herdeiro na empresa, 

desde que detenha os requisitos necessários para atuação no ramo da atividade afim desta 

sociedade. 

Parágrafo Segundo — A dissolução, a liquidação e a partilha dos haveres, regulam-se pelo 

disposto nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil. 
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Das demonstrações contábeis e da destinação dos resultados 

Clausula 12' — Ao fim de cada exercício social, que coincidirá  corn  o término do ano civil, 

encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, dia em que são levantadas as demonstrações 

financeiras correspondentes ao ano social e apurado o resultado do exercício, os quais havendo 

lucros será distribuído ao sócio ou havendo prejuízos são suportados pelo sócio. 

Da legislação supletiva e do foro 

Clausula 13 — Nas omissões deste instrumento e das normas do SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

LIMITADA UNIPESSOAL, parágrafo único do  art.  1.052 § 22  do Código Civil e em obediência ao 

contido na Instrução Normativa DREI n2  63, de 11 de junho de 2019, sobre as limitadas, a 

empresa rege-se pelo que dispõe o referido código, elegendo, os contratantes, o foro da comarca 

de Rio Verde, Estado de Goiás, para dirimir as questões ou ações oriundas do presente contrato. 

Clausula 14' — o administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de 

exercer a administração da empresa, 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.  (Art.  1.011, § 10 , 

CC/2002). 

Rio Verde/GO, 15 de julho de 2020. 

SYMAEL REZENDE BEZERRA 
Sócio Administrador 

Assinado digitalmente 

GEYSIANNE REZENDE BEZERRA 
Sócia retirante 

Assinado digitalmente 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa JORNAL SUDOESTE LTDA consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFJCAÇÃO DO(S) ASSINANTE(§) 

CPF Nome 

70012529133 SYMAEL REZENDE BEZERRA 

70876234198 GEISYANNE REZENDE BEZERRA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2020 16:43 SOB N°  20200802950. 
PROTOCOLO: 200802950 DE 16/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12003017702. NIRE: 52202650459. 
JORNAL SUDOESTE LTDA 

Paula Nunes Lobo Veloso  Rossi  
SECRETÁRIA-GERAI 

GOIÂNIA, 16/07/2020 
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

10.859.402/0001-08 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

ABERTURA DATA DE 

/2009 13/05 

NOME EMPRESARIAL 

JORNAL SUDOESTE LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

JORNAL SUDOESTE 
PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

58.12-3-02 - Edição de jornais não diários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS AT1VIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

58.12-3-01 - Edição de jornais diários 
73.11-4-00 -Agências de publicidade 
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R  RC  17 
NÚMERO 

SN 
COMPLEMENTO 

QUADRA12 LOTE 22 

CEP 

75.909-707 
BAIRRO/DISTRITO 

RESIDENCIAL CANAA 
MUNICÍPIO 

RIO VERDE 
UF 

GO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTATO@JORNALSUDOESTE.COM.BR  
TELEFONE 

(64) 3623-3850 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

13/05/2009 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
***AM.* 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 13/04/2021 às 14:44:34 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 
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ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE 

SECRETARIA DA FAZENDA 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 

NÚMERO 69401 / 2021 

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de arrecadação da Secretaria 

da Fazenda do Município, CONSTA(M), até a presente data, a(s) seguinte(s) pendência(s) fiscal(is) e débito(s) com 

exigibilidade suspensa em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a): 

I - Identificação do Contribuinte 

Nome: JORNAL SUDOESTE LTDA. 

CNPJ: 10.859.402/0001-08 

Inscrição Municipal: 20594 

Atividade Econômica: 350339 

Endereço: RUA  RC  17, QD: 12,  LT:  22, N°: SN, RESIDENCIAL CANAÃ, CEP: 75.909-707 

Cidade: RIO VERDE - GO 

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, por quaisquer omissões ou 

irregularidades verificadas posteriormente. 

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município. 

Chave eletrônica de identificação: HIL1$Z58teX 

Data Validade: 12/06/2021 

Número Via: 1 

Data Emissão: 13/04/2021 

Usuário: Emitido pela  Internet  

Centi 'è—e---Ãssinatura: HfLi$Z58teX 	 Emitido em 13/04/2021 09:49 
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ESTADO DE GOTAS 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA 
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS 

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA  

NR.  CERTIDÃO:  N° 27657075  

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME: 
	 CNN  

AGENCIA  RIO VERDE DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA 	 10.859.402/0001-08  

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais): 

NAO CONSTA DEBITO 

• *• *• *• *. *• *• *• *• *• *• *• *. *• *• *. *• *• *• *• *• *• *. *• * 

. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *• *• *. *. *• *. *. *• *• *. *• *. *• *. * 

• *. *• *• *• *• *• *• *. *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *. *. * 

*. *. *- *. *. *. *- *. *• *- *• *- *• *. *- *• *• *• *• *• *• *. * 

• *• *• *• *. *• *• *• *. *• *• *. *• *• *• *• *• *• *• *. *. *• *. *• * 

• *• *• *• *. *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *. *• * 

• *. *. *• *• *• *• *• *• *• *• *• *. *• *• *• *• *• *• *• *• *• *. *• * 

• *. *. *• *. *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *. *• *• *• *. *• * 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea b do inciso II do artigo 2, ambos da 

IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN rir. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e 

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso  III  

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993. 

SEGURANÇA: 

Certidao VALIDA POR 60 DIAS. 
A autenticidade pode ser verificada pela  INTERNET,  no endereco: 
http://www.sefaz.go.gov.br. 
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida 
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS. 

VALIDADOR: 5.555.543.877.740 	 EMITIDA  VIA INTERNET 

SGTI-SEFAZ: 	LOCAL E DATA: GOIANIA, 13 ABRIL DE 2021 	 HORA: 9:46:35:8 



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: JORNAL SUDOESTE LTDA 
CNPJ: 10.859.402/0001-08 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 no  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:24:22 do dia 17/03/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/09/2021. 
Código de controle da certidão: 2F20.B4CA.3BF3.03EC 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	10.859.402/0001-08 

Razão SOCiai:JORNAL SUDOESTE LTDA ME 

Endereço: 	R DOS DIAMANTES SN Q 07 L 17B / PARQUE BANDEIRANTE / RIO VERDE 
/ GO / 75905-680 

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 Servico - 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:22/04/2021 a 19/08/2021  

Certificação Número: 2021042201071546380690 

Informação obtida em 05/05/2021 15:44:05 

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

05/05/2021 	 Consulta Regularidade do Empregador 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JORNAL SUDOESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.859.402/0001-08 
Certidão n°: 12395706/2021 
Expedição: 13/04/2021, às 09:47:00 
Validade: 09/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que JORNAL SUDOESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o no 10.859.402/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 

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

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. 

Di:.eid.Rs e ::•,:nger.. -1./.';es: 	 tttJt..zi.br 



RIO VERDE, 16 de 
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Aut.: [A418D06F-98594418-AED62139F-958419CF] Solicitante: 4214 Consulte em http://www.tjgo.jus.brisicad/ (D281,) 

ESTADO DE GOIÁS 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RIO VERDE 

PLS. 1  

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA 
(LEI 8.666/93 ALTERADA PELA LEI 8.883/94) 

SRTA CHRISTIENNE V. DE 
FREITAS, ESCRIVÃO(Ã)  DOW  
CARTORIO DISTRIBUIDOR DA 
COMARCA DE RIO VERDE, ESTADO 
DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI,  
ETC.  

Certifica, atendendo a requerimento da parte inte-
ressada, que revendo em Cartório o seu banco de 
dados computadorizado, os livros, fichas, papéis, e demais 
assentamentos do Cartório Distribuidor Cível, verificou dos mesmos 
inexistir em desfavor da empresa: 

Identificação: 
Requerente : JORNAL SUDOESTE LTDA 
CGC 	 : 10.859.402/0001-08 
Estabelecida : 

ações de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, até a presente 
data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza. 

Nada mais. Era o que tinha a certificar relativamente ao 
que foi requerido, do que se reporta e da fé. 

Valor da Certidão 	 RS 	4,00 	Mot  505AY. 
Valor Taxa Judiciária 	 RS 	15,82 
Total 	  RS 	59,82 
DATA DA RECEITA 	 
A taxa Judiciária recolhida através da Guia n.: 20664555.4 

RVD017 
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Camara 

os Vefíncio Guirna s Filho 
Diretor de Comunicação 

Av. José  Wolter,  Qd. 24, Residencial interiagos - Rio Verde - 
CQlXa Postal: 310 (.1.,F,p 75.908 -740 Fone:  64j3ó  i 1 -5900 

www,riovetde.go.lég.br  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa JORNAL SUDOESTE LTDA, inscrita 

no CNPJ sob o n° 10.859.402/0001-08, situada na R.  RC  17 —s/n - Qd. 12  Lt.  22 - 

Residencial Canaã - Rio Verde - Goiás - CEP: 75.909-707, detém qualificação técnica 

para prestação de serviços de divulgação em jornal impresso e digital. 

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom 

desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, 

desde do ano 2018 até o presente, nada constando que a desabone técnica e 

comercialmente, até a presente data. 

Rio Verde-GO, 14 de janeiro de 2021. 



Da ela P 	'Freitas 
Presidente da CP tUniRV 

  

niversidade de Rio Verde 
lTreder,;.lode pelo Cleccelh 5271 de 02 de julho de 2004 
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Illozeídp 
Campus linhierslterlo 
Ric,  Vc•cde • GelPs. 

Cx, Pos.tol 104 - CEP 75901-97Q 
CriP; 01.81.5.21.6/0W 

I.E.1C.;.210.819.6  

É:ine: (64) 3611-2200: 
www.uniru.cciu.Pu  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A 
Prefeitura Municipal de Castelândia 
Goiás. 

Pelo presente instrumento, ATESTA A CAPACIDADE TÉCNICA da empresa, JORNAL 
SUDOESTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 10.859.402/0001-08, situada na R.  RC  17—sin - Qd. 
12  Lt.  22 - Residencial Canaã - Rio Verde - Goiás - CEP: 75.909-707, CONSIDERANDO sua 
experiência técnica e comercial demonstrada nos períodos, 2019, 2020 e 2021, em que forneceu 
e fornece prestação de serviço, na área de divulgação através de jornal impresso e digital. 

Declarante também pelas reiteradas demonstrações de competência e aptidão técnica e 
profissional, sempre dentro dos padrões de qualidade exigíveis no cumprimento dos serviços 
prestados. 

O que me foi solicitado ATESTAR. 

Rio Verde — Goiás, 15 de janeiro de 2021. 
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