


PROPOSTA DE PREÇOS

coNcoRnÊNcra N" o4l2020

PROCESSO SG . PRC - 2020102927

A Comissão Julgadora da Licitação,

o licitante APPROACH CoMUNIcAÇÃo INTEGRADA LTDA., tocatizada à Rua

Eduardo Guinle, 57, parte, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, sob o cNpJ de número

10.906.993/0001-19, por intermédio do representante legal que esta subscneve, após ter
analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento

do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROpÕE executar o

objeto licitado sob sua integnal responsabilidade pelo valor total de R$ 6.017.076, (seis milhões,

dezessete mil e setenta e seis reais) já computado o BDI, nos termos da planilha e do

cronognama físico-financeino anexos e que constituem parte indissocíável desta proposta de

preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2021

Ana Paula Franco Parolo Amabile
Sócia-administrativa

APPROACH COMTINICAÇÃO INTEGRADA LTDA
CNPJ N" 10.906.993/0001_1 9
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PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS
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a.2. monitoramento diário da exposição da
Administração Pública Estadual na mídia (veículos

de comunicação, assim considerados os jomais,

revistas, TV, rádio e intemet).

351

a.1. desenvolvirnento de plano estratégico de
comunicação, a fim de infonrnr de forrna eficaz
sobre as ações e programas da Administração
Pública, englobando todos os órgãos do SICOM -
SISTEMA DE COMLTNICAÇÄO DO ESTADO
DE SÃO PAULO. Este plano deve conter medidas

de curto, médio e longo prazo, com propostas de

execução que possibilitem o fomecirnento de

infonrnção adequada a todos os veículos de

comunicação, contemplando a forma e conteúdo da
produção de informativos, sejam eles press releases,

avisos de pauta, artþoso notas, carlas e outros
nnteriais necessários para sL¡Ít execução;

676

a) Apoio à Unidade de Comunicacão. nas

atividades de coordenacão e assessoria no
planeiamento de comunicação dos órgãos
setoriais do SICOM. nor meio de tico
das atividades e obietivos dos programas.

acões e seliços em andamento na
Adminis tr:acão Priblica- oue inclui as nrincioais
atribuicões e especificações. como segue:

Valor total mensal
por atividade

Prcço por
hora

Número de horas
atividade estimadas

por mês

Atividades que comporão o objeto desta
licitação, subdividida em itens técnicos e seus

subitens:
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871

b.4. edição das transcrições dos discwsos e

apresentações verbais da arforidade representante

Poder Executivo e da ar.¡toridade representante

desta Unidade de Comtmicação, bem corno análise

dos discursos e apresentações verbais das demais
autoridades representantes do SICOM.

1755

b.3. levantamento de infornnções, junto aos órgãos
setoriais do SICOM, paraaprodução dos
relatórios diários e mensais dos resultados de

divuþação das ações, prograrnas e serviços da
Administracão

1404

apoio na produção e divulgação de materiais de

dos órgãos setoriais do SICOM, com
acompanharnento dos registros das divulgações;

b.l. alimentação dnna do banco de dados já
desenvolvido pela Unidade de Commicação, com
infornrações detalhadas sobre os objetivos,
recursos, prazos e resultados dos programas,

planos, ações e serviços da Administração pública

considerando que a coleta de informações deve ser
feitajunto aos órgãos setorials do SICOM; \o
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Valor total mensal
por atividadehora

Preço

mes

Número de horas

atividade estimadas

Atividades que comporão o objeto desta
licitação, subdividida em itens técnicos e seus

subitens:
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c.5. controle do levantamento de infornmções sobre
cada veículo de commicação, realiado por nreio de
pesquisas e atividades correlatas, de acordo com
rnodelo a ser fomecido pela Unidade de

Commicação.

1040

.4. apoio na elaboração de relatórios especÍficos

sobre tenms relacionados a ações, projetos e
da Administração Pública Estadual para

servir como ferramenta de suporte às ações de
comunicação realizadas pela Unidade de
Comunicação, junto aos veículos de comuricação,
no tocante à divuþação e publicação destes temas,

atendendo ao disposto no art.37, $ 1." da
Constituicão Federal

552

c.3. avaliação e planejamento estratégico de
eventuais contatos e reuniões diretos e

personalizados entre os veícdos de comunicação e

os representantes do SICOM, sempre objetivando

uma adequada divuþação das ações, projetos e
serviços da Administnação Pública, respeitando- se

às obrigações legaknente instituídas de educar e
informar à população do Estado;

358

c.2. apoio à Unidade de Comunicação, na

qualidade de órgão central do SICOM, na seleção

e qualificação de porta-voæs e representantes da
Administraçäo Pública Estadual, que irão realizr as

atividades de atendimento e esclarecimento às

solicitações dos veícrfos de comunicação, tais corno
entrevistas ou prestação de esclarecimentos sobre

prograrnas e serviços, rfilizando sempre

técnicos, o tema em pauta e seu enfoque

estratégico;

1040

c.l. atendimento diário ajomalistas e gerenciamento

infornrações solicitadas pelos veículos de
comunicação, triagem e anrálise para posterior
encaminhamento ao órgão setonial do SICOM
responsável;
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c) Cooldenacão e apoio diário no atendimento
rcalizado poresta Unidade de Comunicacão.
das solicitacões dos veículos de comunicacão

SICOM
e

i

por atividade

Valor total mensalPrcço por
hona

mes

Númerc de horas
atividade estimadas

Atividades que comporáo o objeto desta
licitação, subdividida em itens técnicos e seus

subitens:
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Valor Total (15 meses)

Total do número de horas atividades estimadas

Por mês (a+b+c).

131.820

8.788

R$ 6.017.076,00

R$ 401.138,40
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APPROACH
cöMuNtcAç,Ao

DECLARAçÃo oe ELABoRAçÃo TNDEeENDENTE DE pRoposrA E ATUAçÃ9
coNFoRME Ao MARco LEcAL ANTtcoRnunçÃo

À
connrssÃo EspEctAL oe lrcrrnçöes
ENDEREÇO:Avenida Morumbi, ne 4500, palácio dos
Ba ndeira ntes, São Paulo/SP.

coruconnÊNctA Ns o4l 2o2o
PROCESSO SG - PRC -2020102927

Eu, ANA PAULA FRANCO PAROLO AMABIIE, portadora do RG Ne rg.222.564-g, inscrita no cpF sob o
ne L57.524.848-47 e . representante legal do APPROACH coMUNtcAçÃo trurecnADA LTDA, inscrita
no CNPJ 1-0'906.993/0001"-19, interessado em participar da Concorrência ns 04/2020, processo SG -
PRc - 2020/02927, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o antigo 299 do Código
Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada näo será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato,
no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada näo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes
da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaraçäo e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a
coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração pública,
nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal no 12.84612013 e ao Decreto Estadual
no 60.10612014, tais como:
| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou
a terceira pessoa a ele relacionada;
ll - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos atos lícitos previstos em Lei;
lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica pana ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
lV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realizaçäo de qualquer ato de procedimento licitatório
público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
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APPRCIACH
coMUNtcAçÃO

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública
ou celebrar contrato administrativo;
Ð obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificaçöes ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorizaçaó em Lei,
no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgäos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuaçäo, inclusive no âmbito da! agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional,

São Paulo, 18 de janeiro de 2021

CoMUN¡CAçÃO TNTEGRADA LTDA
cN PJ Ne 10.906.993/0001-19

ANA PAULA FRANCO PAROLO AMABILE
Sócia Administradora
CPF: 157.524.848-47

RG: L9.222.564-9
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llmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio dc Janeiro

APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

reguer a v, sa o deferimento do seguinte ato:

lãõso I
I doAto I

loo2l

Represcntante legal da empresa

loc¡l

Dâtå

iltilililil ililililililililil ililililil ililililil ililillililfi ilil ilil
00-2020/a10ü1.1

txx¡¡xxxÍloqruurygQ!{xxxxrxlrßIxxl(xxxfx¡uûI¡rfitxxrfitx¡(xxxxxxxxxxxruxxxÌtxxx¡ltxtttffxxxx

x¡ßxtxfl(x¡xþfi¡rx¡IHxxtØfix'lxxrxxxxlO(xfxrlxlxxrxxxxxtuüxxxrüxn¡xxxxxxfxxxxr(xrlrrplxrxx
lqpffixxrfixxr¡xlx,ar$afxrfixfJ0üx¡(xxxt(xxüI¡xx¡(xxxxÐ.Ixrxltxxr¡x¡,trlrxxr¡rxnfiIJrt¡¡xxxxtxx
xroolxrlxxxxfÌttxxxrqtÈüxxJootxxxxxxxxxxtarßfruxxxrxxxxxfxttilx¡ßxxx¡(,ltxfxxxxxxxxÞürtxfxfJ(rxx
Altc.açãe I Altgraç5o dÊ o¡dos (gxccro NomÊ Êmpres¡ttal)1(}21

Dcscriçilo do ato / Þcrcrlção do evcntoQrdÊ,
cödl3o
Eìnnto

Date da 1! cntradai

16107/202AData de criação:

HlbridoTipo de documentol

E-mall¡

fclslone de contato:
9r["¡r. Uum- fafø ù^ll¿r¡

Asslnatura:
Ft¿l¡fl lJf¡r¡r (âNFr\ þ¿lrf)

Nome:

REAUERIMENTO

IUCERJA - Sede

Data de cr¡âçâo do protocolo na wcb: L6rctfto2o
12:19r05

00-20201010181-1

X
\
(

(

Corercial do Estado do Rio dê,Janei!Õ
Empresa: APPROACH COMUNICACAO INTEGRÃDA LTDA
NTRE: 332.0837605-1 ProLocolo: 00-2020/0l0r91-1 Data do protocoto; 14/02/2020
CERTIFICO O ARQUIVAI'.fENTO em 11/02/2020 SOB O Nú'}4ERO 00003852417 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação;2c2c291ct16826D8038c6903932980740c2083a68A19FC1C721E148CCFDFo360

I

I

I

JLJCS:T I JAI
¡ß, .¡ 1¡ri.,, ¡;ñrrsir

I

ttl

+{
Para vaÌidar o documento acesse hltp://www.jucerja,rj.gov.br,/servlcos/chanceladigital/ informe o n, de protocoÌo. Pag. 2/L8
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CNP.J: r 0.q06.q03/0001-l a

l) ELIZABETH DE AzEvßDo cARcrA, brasileira, natural do Rio de Janeiro,
divorciada, jornalista, residente e domiciliada nesta Cidade e Estado na Eshada da Canoa, 200 -
São Conrado - CEP 22.610-210, portadona da carteirs de identidade Nr, 2038?832 expedida pelo
llRD/SP dâta da expedição A3/IAïS e CPF Nr.Ol 1.265.967-5?;

2) TATIANA ALVES COIJRA, brasileira, jomalista, solteira" residente e domìciliada nesta
Cidade e Eslado na Rua læite Leal, 14 - Apt. E02 - Laranjeiras - CEP. 22240-rc0 portadora da
cañeira Nacional de Habilitação Nr,227797316, expedida pelo Detran * RI, data da cipediçâo
3010412049 e CPF Nr. Q24.092.377-46;

3) CINTIA OLIVEIR.{ MAGALHÃES, brasileira, solteira, jornalista, residente e domiciliada na
Rua Eziquio de Araújo, 1436 - Itaipu * Niterói - Rio de Janeiro, CF,P.24.344-050, porradora da
carteira de identidade Nr. 09763766-4 expedida pelo IFP/RI dâta da expedição 20112¡1990 e CpF
Nr.068.791 .157-56;

4) CRISTIANA MACEDO PLATZ DO ÂMARAL, brasileirq casad4 empresári4 residente e
domiciliada, nesta cidade e Estado na Av. Hildebrando de Araujo Góes, nÞ 55, Bl. 02, Ap.l02 -Bana da Tijuca, cEP: 22;193-250, portadora da cl n. 04606745-0 - IFP-R¡, expedidà em
1310411992 e CPFfr4.F sob o no 803.659.577-04,

5) ANA PAIILA FRANCO PAROLO AMÁ,BILE, brasiteira, Natural do esrado de São paulq
empresária" casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 26109llg?2, residente ó
domiciliada na cidade de São Paulo å Rua Francisco Dias, no 23 I - apto. 7l - São paulo - Sp -
ÇEP 04.,148-000, Pgrtadora da carteira de identidade no 1g.222.564-9 expedida pelo SSp/Sp, dara
da expedição 0llIU2A07 e CPF no t57,524,848-47

6) SÉ'RGIO IlOs SANTOS PUGLIESE, brasiteiro, naturat do Rio de Janeiro, divorciado,
jornalista, residente e domiciliado, nesta cidâde, à Rua Jomalista Costa Rego n, 99 - São Conrado -
Ril 9"_S:,:91_9EP 22.ó10-150 portador da carteira de identidade n.06241ßAg expedida
pelo DETMN/RI data da expedição 0610812007 e do CpF n.745.651.687-t 5;

7) GERMANA TIIEOPHILO DA COSTA MOIrRA, brasileira, naturat do Rio de Janeiro,
casada sob o regime de comunháo parciat de bens, jomalista, residente e domiciliada nesta cidade á
Rua Almeida Godinho, l9 - Bl. B - lp,, I 0l - .Lagoa - Rio de Janeiro, cEp 22,47 l-140, porrâdorâ
da carteira de identidade Nr. 08180750-5 expedida pelo IFP data da expedição Zg/O1lUjtiO e Cpî
Nr. 016,80J.96?-30;

8) BONANçA MARIA IIA SILVA MOUTEIRA, brasileÍra, natural ds Rio de Janeiro, solreira,
cmpresaria, residente e domiciliada.å Rua Castro Alves, z4B - cobertura 0l * MEïER -
C\P.39115-_!!_0,. portadorá da carieira Nacional de Habilitação Nr. 04568676799 expedida
.pelo DËTRAN/RJ data da expedição 1210212At4 e CPF Nr. 000.S89.75?-38.

Únicos sócios da sociedade empresória limitada, denominada APPROACH COI|{UNICAçÃO '

INTEGRADA LTDA, com seus atos constitut¡vos arquivados na JUCERJA sob o No
33.2.0837605- I por despacho ðe 29/0512009, e ultima alteração sob o No 3422621 por despacho de
08/l l/2018, inscrit¿ no CNPJ sob o No 10.906.993/0001-19, com sede na Rua Eduardo Gü¡nle, 5z
- Parte - Borafogo - Rio de Janeiro - CEP. 22,260-A90, filial na Rua Fidêncio Ramos, no 302 -
TorreB-Conjunto22-YilaOlimpia-CÛP.04.522-050.-SãoPaulo-SPeoutrafiliat SB^9

Quadra 2, Bloco E, no 12, Sala 206, Parte M27, Edìlicio prime, Brasília/DF, CEp:
70.070'120. Resolvem de comum acordo alterar seu confrato social, conforme cláusulas e
condições a seguin

s? fl@q

Junta Corerciel do Estado do Rio de.tanêilo
Empresa: APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
NrRE: 332.0837605-1 ProtocaLot 00-2020/010181-1 Data do protocolo: 14/a2/202a
CERTTFlco o ÄRQUIVAMENT] em 1-1/02/2020 soB o NúMERo 0000385241-I e demais constantes do terno de
auLenticaçåo.
AutenLicação:2c2c291c876826D8038c6903932980740c2083068A19FC1C721E148CCFDFo360
Para validar o docwento acesse http:/,/www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancefadigital. informe o no

JL-}CEI I 
'l:r' ,10r:11.rntnt1 /{

lrJ

Idi'ï'r

de prolocoLo. pag. 3/78 q
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CLAUSULA,PRTMEIRI{, - A sócia BONANÇA MARIA DA sILvA MOUTE|RA rerira-se
e desliga-se da sociedade e trûûsfere, por venda a totalidade de suas quotas à sócia TATIAIT¡A
ALVES COtRA, já qualifìcada, representados por 1.000 (mil) quotas de valor nominal de
R$l,00 (hum real) cada uma, pelo preço oerto e ajustado entre as partes de R$L000,00 (um mil
reais) pagos em moeda corrent€ do país, da qual da plena, rasa e gãral quitaçâo.

CLAUSULA SECUNDA - A sócia ELIZABETH DE AZEVEDO GARCIA cede e transfere,
por venda, parte de suas quotas para a sócia TATIANA ALvEs coURA, representados por
8.000,00 (oito mil) quotas de valor nominal de R$I,00 (hum real) cada umå, peio p.eço cerù e
ajustådo entre as partes de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pagos em moeda corrente dó país, da
qual da plona, rasa e geral quitação.

SI,AUSULÀ Tf,RCEIRA - Devido às alteraçôes supracitadas, o capital social fica assim
d¡stribuído entre os sócios:

c¡¡iust[.r r]u¡nr¡ - A partir desta alteração, o objoro social é a exploração das
atividades de prestaçäo de serviçcs da sociedade passam a ser de:

3.1.1. divulgação em comunicação;

3.1 .2. assessoria de imprensa;

3.1.3. consuhoriaem comunicação;

3.1.4. gerenciamento técnico de departamento de comunicação;

3.1.5. concepção e execução de planos de comunicação intema e extema;

3' 1.6, execuçåo e desenvolvimento de veículos de cornunicação intemos e
ext€rnos;

3.1,.7, cornunicação instítucional;

3.1 ,8. eshâtégiå e posicionamento de marca;

3. ¡ ,9. pesquisa de mercado;

3.1.9^ pesquisa de mercado;

3. I , 10. ctipping e auditoria de imagem;

3. I . I l. elaboração de publicações;

@
fia

efl

r00%1.000.000,001.000.000TOTÀL:
18,00%

180.000,00100.000GERMANA THEOPIilLO DA COSTA
MOTJRA

0,10%t.000.001.000SERGIO DOS SAFITOS PUGLIESE

0'l0o/o
1.000,00r.000ANA PAULA

.A.MABILE
rR,ÀNCO PAROLO

0,107o
1.000,001.000CRISTIA¡¡A MACEDO PLATZ DO

AMARAL

0.10%1.000,001.0{r0CINTI.A. OLTYEIRA MAGALHÃES
1,000/010.000,00r0.000TATIÅNA.ALVES COURA

80,60%806.000,00806.000ELIZABETII DE AZEVEDO GARCIA
%VAT,ORRSQUOTASsocros
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3.1,t2.

3.t.13.

3. r.1 4.

3.1.15.

3.r. r6.

3.r,r7,

3.1.t8.

3.r.19.

3.1.20.

3.1.2 t .

3.1.22.

3. r .23.

conteúdo de texto, áudio e vfdeo;

design, identidade visual s construção de marcas;

mnrkoting digital;

moniloramenlo de perfis em redes sociais;

criação e elaboraçäo de sites e hotsites;

elaboração de newsletter e e-mail marketing:

serviços fotográficos;

publicidade e propaganda;

gerenciamento de crises;

relações publicas;

textos jornalísticos, publicação lextos. conteúdo para intemet, mídia
training, r€por{agem e jornalismo; e

eventos, promoçöes añísticas e culturais, programação visual, e Web.

divulgação em comunicação;

assessoria do imprensa;

consultoria em comunicação;

CLÁUSULA OUINT.A - Em face das alterações acíma, consolida-se o contrato social com a

seguinte redação:

C ONSQLT nAC,i O C O tv rnE rO
SOCIA.L

Cr,[UsUr.À pRrrvfr'rR { - A nnNOMtNACÃO

l.l. A sociedade tern a denorninação social de APPROACH
coMuNIC.d,ÇÃo TNTf,GRADA LÎDA

Cl.ÅITstIt.À sFç!rM)4 - ^ Str.nF F, F[,IArs
2.1. Sua sede é na Cidade do Rio de Janeiro à Rua Eduardo Ouinle, 57 - parte -

Botafogo Rio de Janeiro, Cep 22.260-000.

2.2. A sociedadc tem sua fìlial na Rua Fidêncio Ramos, no 302 - Tone B - conjunto 22
- Vila Olimpia - CEP. 04.522-050. - São Paulo - Sp.

7.3. a sociedade constitui um filialna SBS Quadra 2, Bloco E. no 12, Sala 206,
Parte M27, Edificio Prime, Brasflia/DF, CEP: 70.070-120.

2.4- A sociedade poderá abrir e enc€¡rar filiais, escritórios, sucursais, depósitos
em todo o território nacional ou exterior, independentemente de alteraçãb
contrafual.

cr,Áustn.n rFRcnrRr - o oErnl0 socrll.
3.1. O objeto socíal é a exploração dæ atividades de prestação de serviços de:

3.1. I .

3.1.2.

3. t.3. ØpþaP
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3,1.4.

3. r.5.

3. r.ó.
ext€mos;

3.1 .7 .

3. r.8.

3. r.9.

3. I .9.

3,t.t0.

3.1^l r ,

3.t.t2.

3.r.t3.

3.r,t4,

3.r.r5.

3.t.t6.

3.1.17.

3.r.r8.

3"r.r9.

3.1.20.

3.1.2t.

3.1.22.

(^

r"
t'
{
(

(

(

(

(

(

gerenciamento técnico de departamento de comunicação;

concepção e execuçllo de planos de comunicação interna G €xtema;

execução e desenvolvimento de veículos de comunicação intçmos e

comunicação instirucional;

estratégia e posicionamento de marca;

pesquisa de mercado;

pesquisa de meroado;

clipping e auditoria de imagem;

elaboração de publicações;

conteúdo de texto, áudio e vídco;

design, identidade visuâl e construçâo de marcas;

marketing digital;

monitoramento de perfis em redes sociais;

criação e elaboração de sites e hotsites;

elaboração de nervsletter e e-mail marketing;

servi ços fotográficos ;

publicidade e propaganda;

gerenciamento de crises;

relações publicas;

lextos jornalísticos, publicação toxtos, conteúdo para internet, rnídia
training, roportâgem e jornalismo; e

eventos, promoções a¡tíòticas e culturais, programação visual, e Web.
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3.1.23.

Cr.ÁUsUr.l OI¡ ¡Rrt - O pR¡2.()

4.1 . O prazo de duraçâo da sociedade seró indeterminado, tendo seu inlcio no ato
do arquivamento € registro dos seus atos co¡stitutivos.

çr ÁItSIil.À OUINT^ - o CaplÎar. Socrar.

5.1. o capital sociat é de R$ 1.000.000,00 (um mirhão de reais), dividido em 1.000.000
(hum milhão) guotâs no valor nominal de R$ 1.00 (hum real) cada uma,
tolalmente subscrito e integralizado, fìcando assim, distribuído entre os sócios da
seguinte forma:
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0'l09/aJ.000.00r.000ANA PATJLA FR,{NCO P.A.ROLO

0,10o/o
1.000,00r.000PLATZ DOCRISTIANA MACEDO

AMARAL

0Ja%1.000,00r.000CINTI.A. OLWEIRA MAGALHÃES
l$o%10.000,0010.000TATIANAALVES COURA

80.60%E06.000,00806.000ELIZA.BETII DE AZEVEI}O GARCIA
V"VALOR R$OUOTASsoclos

,tuta Co@cia1 do Eatado do Rio de ltanej.lo
Enpresa: APPROACH COMUNICACAO 1NTEGRÄDA LTDA
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r00%1.000.000,00r.000.000TOTAL:
l8'0070

180.000,00100.000GERMANA
MOTJRA

THEOPHILO DA COSTA
0,1091"r.000,001.000SIRGIO DOS SANTOS PUGLIESE-

AMABILE

5.2. As quotas sooiais são absolutamente impenhoráveis

cr Árrsur.r s,SFr¡ - r R¡rspows¡Rn.m¡nr nos sócros
6.1. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos

respondem solidariamente pela intÊgrâlização do capital social nos termos do Art.
1052 da tci 10.406 de l0 de Janeìro de 2002.

6.2. os sócios não responderño pessoal ou subsidiariamente pelas obrigações da
Sociedade.

cr ÄV.qrr.À .sÉ.TtMÀ - o.sóero,Fr.Mrsso
7 .l , As quotas nåo integralizadas de sócios remissos, poderão ser tomadas pelos demais

sócios para si, nos tÊrmos do Art. 1.058 da Lci 10.406 de JanEiro de2002.

CI.,(Uñil.+ OrT^VA - a SOt.rDÂRlr.natìn

I'1. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotâs, mas todos
respondem solidariamente pcla integralização do capital social.

cl#usut.A NC|NA - DA ÀnMrNrSTR^çÃO. cnRÊNCrA a IISO nO
NO|I{N EWBESAE¡A!

A_ {P_l4ryISTryAç{O e o uso da denominação será exercida petos
ADMINISTRADORTS
GDRMANA ÎHEOPHILO DA COSTA MOliRA, SÉRGTO DOS SANTOS
PUGLTESE ELIZABETTI DE AzEvEDo cARcIA' TATIANA ALvEs
cotIRA e ANA PAITLA FRANco PARoLo AMABILf, , {u€ assinarão
isoladamente, tendo amplos poderes de gestão, sendo entretanto, proibido o uso
da firma em atos, responsabilidades ou obrigaçôes estranhas aos intereises sociais ou de
mero favor, fìcando desdejá todos os sócios dispensados de prestâr caução.

PARÁGRAFO PRIMtrTRO COMPCTC AOS ADIì{INISTRADORES,
GERMANA THEOPHILO DA COSTA MOURA, SÉRGIO DOS SANTOS
PUGLIESE' ELIZABETII DE AzEvEDo GARCI-A, T.ATIANA ALvEs coURA,
ANA PAULA pRAllco PÀRoLo AMABILE, com exccção daqueles indicados nó

-Parágrafo Quarto abai,ro, para tanto dispões, entre outros poderes, dos inàicados para;
Na prática de todos os atos necessários ou convenientes ã adminishação da sociädade, com
exceção daqueles indicados no Parágrafo Quafto abaixo, para tanto dispões, entre
outros poderes, dos indicados ¡iara:

a) A representâçåo da socied¿de ern Juizo ou fora dele, ativa e passivamente,
inclusive perante qu¿isquer repartições públicas federais, estaduaís è municipais;'

b) A administração, orientaçâo e direção dos negócios sociais.

PAR/IGRAFO sEGllNDo - A administração fìnanceira e as conks bancárías
serão movimentadas exclusiva e ísotadamenle pela

Estado do Rio de \taneiro
COMUNÏCACAO TNTEGRÀDA LTDA

JUCSI I J,A.
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ELIZABETH DE AzElIEDo GARCIA, sendo que a mesmå poderá se fazer
repr€senlar ahavés de procuração, paflicular ou pública.

PARI'GRAFO rERcEtRo - os bens do Arivo permanenre, móveis ou imóveis,
poderão ser comprados, vendidos, trocados ou alienados por quatquer outra forma, só com
o consentimento da sócia ELIZABETII DE AZEVEDO CARCIA.

PA'RÁGRAFO QUARTO - São Er<pressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com
relação å Sociedade o uso da denominação social em qualquer negócio ou ato que não tenha
relagão çom os fins da sociedade, ainda que no exercício dos poderes de administração, tais
como avais, fianças, abono e alos semelhantes os quais se realiz¿dos, não obrigarão, em
hipótese alguma a sociedade, respondendo os àócios para com a sociedade . luru 

"olnterceiros, pelo exccsso de mandato e pelos Êto$ que praticarem com violação da Lei e do
presente conlrato.

PAR/IGRAFO QUINTO - É autorizada a ADMINisrnnçÃo por não sócios,
desde que aprovado por unanimidade dos sócios.

PARÁGRAFO SEXTO - Os sócios poderão const¡luir procuradores parrr representâr â
sociedade, com mandato, nðo superior a 2 (dois) anos, constândo ór poderes
específicos de representação, salvo as procurações com poderes "ad judícia". Na aïsência
temporåria de urn dos administradores, estes poderão constituir procuradores para
representá-los perânte a sociedade e terceiro.

cr.ÁUsui Ä nú'.cIMA - as flrr.rRtrRacönssocrÀrs
10. I Nos termos do afi. 1.072 do código civil,. as deliberações sociais serão

tomadas em reuniâo de sócios.

10.2. Nos termos do ar1. 1,072, $ 3o do código civir, as deliberações poderão ainda ser
tomadas aÞavés de documenfo escrito, díspensando-se a realização da reunião
de sócios, quando contar com a assinatura de todos os sócios.

r0.3

r 0.4.

r 0.5.

r0.6.

10.7

As reuniões de sócios serão convocadas por qualquer administrador, por escrítq
nrediante comunicação escrita, enviada aos sócios por meio de telegrama, fax, e-
mail ou carta, com aviso de recebimento, e antecédência mínima oe 0g (oito¡ dias, a
qual conterá a data, hora e local da reunião dos sócios, bem como a ordem do dia.

As reuniões de sócios podérão também ser convocadas nas hipóteses previstas no
art. 1.073 do Código Civil.

Nos tcrmos do art. 1.0?2, $ 2" do Código Civil, as formalidades para a
convocação das reuniões de sócios frcam dispensadas quando todos os sócios
comparecerem ou se declarar€m, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem
do dia da reunião. I

As reuniões instalam-se, em .primeira convocaçäo, eom a presença de sócios
representando, pelo menos,75% (setenta e cinco por cento) do capitai social e em
scgunda convocåção, com qualquer número.

os trabalhos das rei¡niões serão presididos e secretariados por qualquer dos
presentes, escolhidos pela maioria dos presentes.

10.8. Os sócios pcderão ser representados nas reuniôes dos sóoios por qualquer
pessoa, desde gue porte instrumento particular de mandato com poderes
específicos parâ exercer direito dc voto em relação ås quotas da Sociedade,
dçvendo a procuração ser protocolizada na sociçdade com 48 (quarenta e
oito) horas ântes da data marcada para a ffi\
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10.9. As reuniõcs de sócios serão ordinárias e extraordinárias.

10.10, .A,s reuniões ordinárias ocorrerão anualmente, até o 40 (quarto) mês
lPos o enceramento do exercisio social, ocasiãö em que serão examinádas e
deliberadas as seguintes matérias:

10. l0.l.tomar as contas dos administradores, e deliberar sobre o balanço pahimonial
e o de resultado econômico;

10. l0.2.designar administradorcs, quando for o caso; e

l0.l0.3.tratar de outros assuntos constantes da ordem do dia.

l0.ll. As reuniões extraordinárias realizar-se-ão a qualquer mom€nto, sempre que o
inter€sse social assim o exigir.

I 0- I 2. A prática dos seguintes atos dependerá de prévia e expressa aprovação dos sôcios:

I 0.1 2,1 .a modificação do Contrato Social;

10.12.2.a fusão, cisão, inôorporação, parcial ou total, da sociedade ou a incorporação
de outra sociedade pela sociedade, incorporação de ações, bem como a çonversão
ou transformação em um novo tipo de sociedade; a liquidação e a dissolução
da Sociedade, bem como ê cessâção do estado de liquidação; e

l0-12.3.a autorização aos administradores. da sociedade para rcquererem pedido de
recuperaçãojudicial em nome da sociedade ou requererem a autofalência.

10.13. A prática dos seguintes atos dependerá de expressa aprovação das sócias que
representem, pelo menos, a 75% (setenta e cinco por cento) do capital social;

l0.l3.l.a aprovação das contas dos administradores e das demonstraçöes financeiras da
Sociedade, bem como a destinação dos lucros apurados pela Socíedade, inclusive a
retenção de parte dos lucros para a formação de Reserva de Lucros;

10. l3'2.a frxaçâo da remuneração dos membros da administração, podendo determinar o
montânte global anual ou cspeciñcar os valores atribuídos a cada um dos membros
individualmente;

10'13.3.a aprovação do plano de negécios da Sociedade, incluindo o orçamento de cada
exerc.ício, bem como suas respectivas alterações, revisões ou atualizaçôes;

10. l3.4.exclusão do sócio; e

l0.l 3.5. demais âssuntos de interesse da sociedade, exceto para matérias específicas
que exijam quórum diverso nos termos deste Contrato Social.

10.14, Ás deliberagÕes tomadas em reunião serão transcritas em âtâ, devidamente assinada
pelos presentes e arquivadas na sede da sociedade.

I 0. 1 5. Cada quota conf€re o dircito a um voto nas decisões dos iócios.

10.16. As decisões vinculam e obrigam a todos os sócios quotistas, ainda que
ausentes ou dissidentes.

10.17, Qualquer alteração no contrato social poderá ser efetuada com a assinatura dos
sócios gue detenham a maioria do capital social, independentemente da assinatura
dos demais sócios.

10.18. Para que as reuniões possam sc instalar e validamente deliberar, será necessária a
presença dos sócios que representem a maioria do capital social, sendo considerado
como presente aquele que gstiver, na ocasião, represeirtado por seu substituto
ou pessoa legalmente norneada, ou que estiver presente por meio {e
videoconferência ou teleconferêniia.

cÞÅIlstn r nú.crrvra pRrmnrRA - o nnsrMpnnrurxro no.s sócros
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t4.3.

ct.Áu.qtrr.r nú.cnvrl sr,.Gtrrgna - o pRdr-r.anoRn

l2.l' Os sócios adminishadores e os administradores não sócios poderão efetuar
uma retirada mensal a titulo de pró-Labore, atendendo a situação econômiea e
disponibilidade financeira da empresa e que será levada å conta de ,,despesas

gerais" ou equivalentes.

12,2. Poderão ainda os sócios de comum acordo, respeitando a disponibilidade
financeira da empresa, estipular rctirada adicional no mês de Dezembro de cada
ano, limitada ao valor máximo do pró-labore mensal.

çt.¡r¡sril.{ nÉCtM{ TFBrETRA, - Ä RrSloNSARrr.rnAI|F, no sóCt(l
PRRÁNTE Á. SOCINNADE

13.1. .A responsabilidade dos sócios em relação às obrigações que a sociedade contrair é
limitada ao montante do capital social.

13.2. Respondem os sócios, pessoal, solidária e irimitadamente pelos danos que
causarem aos clientes ou à sociedade por ação ou omissão, no exercício de suas
atividades profissionais, sem prejuíz-o da responsabilidade disciplinar peranre a
cntidade de classe, em que incorrer o responsável direto pelo ato,

13.4. os sócios, na qualidade de profìssionais graduados, reconhecem e declaram que
celebram o presente com arnplo conhecimento do seu conteúdo. bem como
reconhecem e dectaram que se cncontram no çxercício amplo de sua capacidade
intelectual e jurídica para assinar e cumprir este contrato e para consumar as
obrigagões nele contempladas, sendo, portanto, este oonúato válido e vinculante
aos sócios, afìrmando expressamente que a presente relação societária é de
natureza estritarnente civil, inexistindo qualquer vínculo empregatício entre o
sócio e a sociedade.

çI ítrstil ^ nfcrM olr RTô -orilcRn.opRrrrrf-o, oFjl([,ßcfcln
SOCIAI. F- O BAT,ANCO

14.1, o luqo poderá ser disribuído MENSALMENTE aos sócios, em caso de
prejulzo, este scrá adotado o mesmo critério, ou perïnanecerá na conta de
"luçros e perdas" para ser compensado por res€rvas ou lucros fi,¡turos.

14.2. Por deliberação ,da. maioria de 75% (setenta e cinco por cento) dos sóoios
poderão ser constifuídos ñ¡ndos de reserva ou de provisões.

Todos os sócios, inclusive o(s) ADMINISTRADOR (es) sócios e não sócios,
declara(m) neste ato, sob as penas da lei. nos termos da legislação aplicável,
que 1ão esr(ão) impedido(s) de exercÆr a administração da sociedade, por lei
especial, ou cm virtude de condenação crim ínal, ou por se encontnar(em) sob åfeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cãrgos públicos;
ou por crime falímentar, de prevaricação, peita ou suborno, cóncussão,
peculato, ou contra a eoonomia popular, contra o sistema financeiro nacional,
conhå as nornas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
a fé pública , a propriodade, não estando incursos em nenhum dos crimes
previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

Os sócios resolverão por maioria 75% (setenta e cinco por
luoros diferentemente do percentual de cada um no capital social.

cento) disribuir
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14.4. o exercício socjal inicia-se em lo dejaneiro e cncerra-se em 3 I de dezembro de
cada ano.

Findo o exercício social serão elaborados o baranço patrimonial c as demais
demonstraçöes financeiras exigidas por lei.

14.5. Fica facullado å sociedade o levantamento de balanços semestrais ou
conespondente a períodos menores.

14'6. O Adminisnador poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou,
respeitados os pieceitos legais, em periodos menor6s, com o {im de se distribuir
dividendos intercalareS, com base nos luoros apurados.

14.'1. A qualquer tempo, os sócios poderão âprovar a distr¡buição de dividendos
intermediários, â conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no
último balanço anual ou seóesfral.

i4'8' Dividendos intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como
antecipação do dividendo obrigatório.

14.9, . o valor, pago ou creditado, a tltulo de juros sobre o capital próprio poderá ser
imputado ao dividendo obrigatório, integrando rar valor o montante dos
dividendos distribufdos pela sociedade para todos os efeitos legais.

l4'10. Na deliberação sobre a distribuição de lucros dcverão os sócios considerar o fluxo
de caixa projetado pelos doze (12) meses gue se seguem, sendo certo que os
prejuizos havidos serão transferidos aos exercfcios seguintes excepcionalmänte, e
observadas as disposiçöes legais, cabendo aos sócios suportar os prejuízos
proporcionalmente ao capital de cada um.

14. ll. Fica, porqm, ressalvado que em caso de afastamenfo provisório, por parte de
qualquer sócio, este poderá abdicar de sua participação nos refåridoi lucros
como nâ cota do prejuízo,

cJ. {l r.lUI À nf'cnvt A .ourNTA - A TR {NsF,nRÊ.NctÁ nE, oUoTÄ s
l5.l' As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, doadas, alienadas ou

transferidas a terceiros a qualquer título sem o consentimento do (s) outro (s) sócio
(s), o (s) qual (is) fica (m) assegurado (s), em igualdade de éondiçôes 

" 
p*ço, o

direito de preferôncia para â sua aquisição se postâs å venda" formatizaïdó,-se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

15.2. Atendidas as disposiçöes legais, o sócio administrador terá preferência, em' igualdade de condiçöes, para adquirir as quotås dos sócios cedentes.

15.3. . o quotista que .desejar alienar no todo ou em parte as suas quotas
integralizadas, comunicará, sempre por escrito aos demais sócios, o prego e
c.ondiçõcs de pagamento. Não exercido o dircito de preferência pelos dernais sócios
dentro de 30 (Hinta) dias contados da data €m que o cedente ?ez a comunicaçäo,
ficará ele livre para cedê-las ou transferi-las a terceiros, cujo nome terá que'sei
previamente aprovado pelos sóoios remanesaentes.

15.4. os cônjuges ou assemelhados (companheiro (a) etc.) dos atuais e dos
eventuais futuros sócios, ficam impedidos, a quaìguer tempo, de exercer cargos
de gerência na sociedade, mesmo que se tornem sócios desta.

com exceção das disposições conståntes em lei, os sócios não poderâo constituir ou
fazer recair sobre as quotas da sociedade de sua titularidade quaisquer ônus,
dívidas, direitos reais ou gravames,

15.5

r 5.6. o sócio administrador fica dispensado de ofertar preferência, aos demais sócios,
caso de hlienagão de suâs cotas" M
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t5.7

t 5.6.

r 5.8

17.4. O herdeiro ou cônjuge do
correspondente ao valor nominal
pago pela sociedade mediante o
respectivo valor em tesouraria.

o sócio administrador exercerå o seu direito de preferência, sobre os demais, ao
longo dos trinta dias gue se seguem à data do recebimento da carta.

Em caso de não exercício do direito de prefer€ncia, as cotas resultantes da saída do
sócio serão adquiridas pela sociedade e inco¡poradas ao seu pafrimðnio, em fundo
especial para efeito de futura cessão.

- 
Constitui condição de validade para ingresso no quadro da

formalização da cessão de cotas, através do competente
contratuâ|, onde serão previstas as condições de pagamento.

sociedade, a
instrumento

15.9. Na hipótese de aquisição com pagâmento parcelado, o sécio só fará jus à

participação extraordinária nos lucros após a quitação do prço.

cr.Átrsur.r.nÉcnul snìfr¡,- I s¡inl nn sócros
16.1, O sócio que quiser retirar-sB da sociedade deverá notificar por escrito, aos outros

sócios, com antecedência de 60 (sessenta) dias, sendo os seus haveres, pagos
em conformidadc com o procedimento previsto no parágrafo primeiro 

-deita

cláusula.

16.2. A sociedade, depois de notificada da intenção de saída do sócio, procederá
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o levantamento de um balanço geral
para a apuração do Patrimônio da .Empresa, tcndo os sócios remanescçntes o
prazo de 30 (trina) dias a contar da saída do sôcio retirante , para pagar l0% (dez
por cento) do respectivo valor dos haveres apurados e os 90% (noventa por cento)
re$tante em 09 (nove) parcelas iguais , mensais e sucessivas, vencendo-se a
primeira 30 (trinta) dias após o pagamento inicial e as domais a cada 30 (trinta)
dias, sendo os saldos corrigidos pela poupança. Em c¿so de patrimônio Negativq
o sócio rÊtirante deverá pagar aos sócios remanesc€ntes, oa proporção dã suas
quotas de capitaln os prejuízos apurados, tendo para isso, os mesmos critérios e
prazos do resultado positivo.

16.3. Quando de eventual saída ou futura exclusão de qualquer membro do quadro social,
o sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações Çom a pessoajurídica da qual
foi integrante, sendo est¿s deçorrentes de seu período de participação na sociedade,
fica livre de quaisquer responsabilidades posteriores a data dà averbação de sua
saída.

cr.Át¡sur,l ntçnvrq sÍT n¡l - O nnr ncrunn,ro nn sócros
17.1. Falesendo ou sendo interditado o representånte legal, a empresa continuará suas

atividades, näo se extinguindo, observadas as normas legais, em especial, os
artigos 1.028 E 1.031, ambos do Código Civil.

17,2. Em caso de falecimento de sócio não administrador, não sera admitido o ingresso
de seus herdeiros ou cônjuges no quadro social.

l'1 '3. Na hipótese de falecímento da sócia adminisbadora esta será automaticamente
substituída pelos seus herdeiros. O direito previsto nestc parágrafo nâo poderá ser
impugnado 6 nem reclamado por outro sócio, em tempo algum, ou a que títuto for,
tanto ern juízo quanto fora dele.

sócio não administrador receberá o crédito
das cotas pertencentes ao sócio falecido, a ser
competente recibo, sob pena de manter-s€ Õ
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17.5

17.6

t7.7.

os sócios remanescentes, no prazo de 30 (rrinta) dias, notificarâo os herdeiros ou
legatários do falecido, interdito ou insorvente, cientificando-os da
existência deste contrato e propondo a liquidação ou çontinu¡dade da empresa.

os herdeiros ou legatários, depois de notifìcados da existência deste contrato, e
caso optem por liquidar a sociedade, nomearão ern 30 (trinta) dias, uma pessoå
legalmente capaz de representá-los junto à sociedadc e acompanhar o levantamento
de um balanço geral para apuração dos haveres de cada sócio.

caberá aos herdeiros do socio administrador a opção em dar continuidade da
sociedade com os sócios remanescentes, que, po¡ sua vez, poderão aceitar ou não
dar continuidade a empresa, em sociedade com os herdeiros ou legatários do
quotista falecido, interdito ou insolvente.

caso os sécios rçmanesçentes não queiram dar continuidade a empresa, será
procedida a competçnte apuração dos sçus haveres, ou, a liquidação da sociedade,
de acordo com as prescrições legais na hipótese de herdeiros do sócio administradoi
e sócios remanesc€ntes assim optarem.

cr .Á¡¡su[ À nÉcr¡vrl orrAvÀ - A nrssor.uJ^ ¡ C n^ socrF.nlnn
18.1. Dissolvida a sociedade, os sócios reprcsentando mais da metade do Capital Social

elegerão o liquidante, gue será um dos sócios, ditando-rhe a forma de liquidaçao.
18.2. A Sociedade dissolvida entra¡á em liquidação nos casos previstos em lei, ou em

virtude de deliberação dos sócios, e se extinguirá pelo encerramento da liquidação.
18.3. Ocorendo o disposto nesta cláusula, os haveres da Sociedade deverão ser

cmpregados na liquidação das obrigações e o ¡Êmanescente, se houver, rateado
entre os sócios em proporção ao núñerode quotas que cada um possuir.

cr Át¡sul.r nÉcrMl NoÀll - I r.xcl.UsÃonl.socrnnnnr,
19. I . A exclusão de sócio poderá ser deliberada pela maioria do capital social, mediante

reuniäo de cotistas ou alteração contrâtuål, quando ao valór de suas cotas lhe
serå ressarcido, mediante o competerte recibq na forma da cláusula vigésima, sob
pena de manlçr-se o respect¡vo valor em tesouraria, assegurando-se å sociedadeo direito de reter eventuais valores devidos aos sócioi påra compensação por
prejuízo que tenha causado à sociedade ou a terceiros

19.2. O pedido de registro e arquivamento de alteraçâo contratual, envolvendo
exclusão de sócio, deve est¿rr instruído com a prova da comunicação
realiz¿da pessoalmente ao interessado, ou, na sua impossibilidade, por ¿eciseo
sertifìcada por ofìcial de registro de títulos e documentos, valendo o envio de
e.mail como prova.

ci.Áustn.l vrcÉsrrvrl - o pacrMnNro nos nlwnns
20'I' O pagamento dos haveres do sócio excluído ou dos herdeiros em caso de

falecimento far- se-á em l2 (doze) parcelas mensais e sucessivas.

20'2. As parcelas mensais e sucessivas não serão corrigidas monetariamente,
vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o seu falecímento ou do ato dá
assinatuia da saída do sécio exctuído.

representant€ legal falecido ou interditado, ffi

17,8

20.3. Para efeito de verificação dos h¡veres do
será efefuado, por ocasião do evento,
empresa, com fins de restituição da

^ar

levantamento patrimonial do capital da
importância relativa aos haveres
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rçprssentante
sucessor€s,

legal falecido ou interditado, para entrega âos seus herdejros ou

Rio de Janeiro, l9 de novembro de 2019

lL
ELIZABETH DE A

20.4. caso o representante legal falecido seja o sócio majoritário, seus herdEiros poderão
optar por substituí-lo na sociedade mediante o recebimento de suas quotâs ô o
ingresso na mesma, constituindo-se, esta s¡tuação, em uma única exceçâo em que
ficani sern efeito o disposto nesta cláusula, o qual prevê a liquidação das quotas e se
respectivo reembolso.

20.5. com relaçåo ao procedimento da forma de pagamento o mesmo procedimentq
aqui previsto, será adotado em outros casos em que a sociedade se ,*roiu" uln relaçao
a seus sócios.

2A,6. Em caso de exclusão, retirada ou em quaisquer çasos em que a Sociedade se resolver
em relação a um sócio, as quotas deste sócio retirante serâo liquidadas,
prolnovendo'se a apuração dos haveres conforme disposto neste contrato e ern lei.

cr.ÅIJSIn r vrcú'srrvr,r pRIur'.rR¿ - r rr tpl,rcÁVnr.
21.1. A sociedade será regida pelas disposições da [,€i 10.406 de l0 de janeiro de

2002 e-supletivamente, nss omissöei desta Lei, pelas normas da sociedadã ¿nônirtra,
Lei6.404 de
15 de dczembro de 1976.

cr.Árrsrr.A yIGÉstMA spcuN'nÂ _ o FoRo
22.1 . Fioa eleito o.Foro Central da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer

questões referentes ao presente contrato, scndo negado qualquer outro ior mais
cômodo ou privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias
de igual teor e forma.
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autenticação.
Autenlicação:2c2c291cî"16826D8038C6903932980140c2083o68A19FC1c7218148CCFDFo360
Para validar o documento acesse hLtp://www.jucerja.rj.gov-br/servicos/chanceladigital, informe o n" de
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.tunta Comrcial do Estado do Rio de,tånei-ro 1

N
Empresa: APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
IrIrP.E¡ 332.0837605 1 protocolo: 00 2020/010101-1 DdLd du p¡otocofÒ: r4/tz/2úzl)
cERTIFrco o ARQUTVAMENT] em1.'7/O2/2020 soB o NúrMERo O0OO3B524II e demais consrant.es, do termo deautent.icação.
Autenticação:2c2c291cBr6826D8038C6903932980740c2083068A19['C1C721E148ccFDFO36O
Para vafidar o docunento acesse http:/,/www.jucerja,rj.gov.brlservicos/chanceladi gital-, informe o no de protocolo. paq. j-j/L
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REPÚBL|CA FED ERAÎIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA. CNFJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO OO CNPJ

A anålise e o defrrime¡rto deete documento seråo efttuados pelo seguinte órgåo:
. Junta Comercial do ESado do Rio do Janelro

REOESIM

ñJP2000033456
0t

02.

OA

nc 1.883. 27 da drþmbß de 2010

DO

pala

NOME ËMPRESARIAL (f finå ou .tênom¡nËçåo)
APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

Irr oE rNscRlqÄo No cNpJ

lro.eoo.sevooor-rs

RELAg{o oos €vENTos soLtctrADos, DATA Do EvENTo

2,[.tl Alter¡cao de rtlyldades economlcaa (prlnclpal e secunderlas)
Quadro de Sócloe e Admln¡strådores. QSA

NúmâÞ de Controls; RJ5076l{3t . 1090989300ûil e

NONE

ELIZABETH DE AZEVEDO GARC¡A 285.96762

documcnto fol aee¡nado com o I do Nlr 12.157.25il00014tdo

hirprimíi

Junta Corerciel- do Estado do Rio de,tan€ilo
Empresa: APPROACH COMUNICACAO TNTEGRADA LTDA

/iNÏRE: 332.0837605-1 Protocolo: Q0-2020/010181-1 Dâta do protocoto: 14/02/2020
CERTIFïCO O ARQUIVÄ1.{ENTO em 71/02/2020 SOB O NúMERO 00003852417 e demais consranres do rermo deautenticação.
Autenticação:2c2c291cE,16826D8038C6903932980140c20F3A68A19FC1C7218148CCFDF0360
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Para vafidar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov,br,/servicos/chancetadigitaÌ, informe o no de protocolo. Pag.18l18
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RJ Rua Eduardo Guinle, 57 . Botafogo
Rio de Janeiro . CEPr 22260-090
Tel",:(zr) 346t-46r6

SP Rua Fidêncio Ramos, 3o2, Torre B, sL. ze

Vita OLímpia .São Pauto . CEP: o4551-o1o
Tel.,r (rr) 3846-5787

!v!vìv,approach,com.br


