




l': JUtrE}rl.IlA lll EI N¡ do Protocolo

NIRE {OASEDE OU DA FIUALqUANDO ASED€ FOR TM OUTNA UF}

Sociedade empresária limitada

Port! Empresrlal

Normal

33.2.0837605-1

oo-zozu064064-2
JUCERJA
Útlmo arqulvamento:
00003852411 - L7 lÙ2l 2O2O

NIRE: 33,2.0837605-1

APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA

Boleto(slr

Hash: 048C8365-F38C-4F36-99F8-D82E48368660

0,000,00DNRC

4L4,OO4L4,OOJunta

PagoCalculadoOrgão
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Nomê

Códlto Ato Ev€nt6

002

cERTrFtco o oEFERIMENTo poR AotlERsoN stwEtRA Av¡Lu sos o ilúMERo E DATA ABAtxo:

APPROACH COM UNICACAO INTEGRADA LTDA

xxlwxxx

xxlwnx
xx lwxxx

I lAlteração/ de Flllal em outra UFo27

1 lAlteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarlal)o2t

qtde. lDesolçãodoAto/Eventocód

(

(

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxÐo00üx,o(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx,xxx/xxxx-luxxxxxxxxxxx
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XXxxxxxÐofixxxx)o(nÐü)fixxþo(xxxxxxxx)0üno(x)oo(ruoo()(xx.xxx,xxx/nru-nxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¡oüxxxxxxnoüxxxxxxxxxxxxxxÐüxxx,xxx.x¡or/xxxx-xxxxxxxxxxxxx

xxx)m0(x)oüxxxxxxxxxxx¡ooqxxxxxxxxxxþ0(xxxxxxruo(xxxxxxxx.xxx.xxx/mu-nxxxxxxxxxxx

xxþ00üÐo(xxxruoüxx)oooæ()0()0()(x,ooflxxxxx[oü)ooüxxxxxxn.x¡o<.xxxåotxx-xxxxp0üxxxxx

xxxxxxxx)o(xxtoüxxxnoüxxxxxxruo()o(xruo(xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.noy'xxxx-xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxÐ0üxxxxþofixno(xxxxxxxxxxxx)o()()0müxx.x)o(nx/xxxx-xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxnxxnxÐooü)üÐ(xxxxxxxxxxxxxxxxxx)oüxxxx.xxx.xxx/ruxx-xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx)oüxxx$Oüxxxxxxxxþo(xxnoflxxxxxxnx$0(xxxxxxxxx.xxx.ux/xxxx-xxxxxxxxxno(x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)0üxx)0(xxxxxDoqxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx,/xxxx-¡otxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx$(xxx)oo(xxxxxxxxxx[oqxxxpüxxxxxxxxx.¡ux,xxx/¡o<xx-¡orxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx)oüxxnoomüxxx)oomooünþmooomooffiofiþo(nx¡or,na,not/¡o<xx-¡orxx[o{xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxloü)oüxÐoüxx)o(xxxxxxxxno00ffooüxxxxxn.nx.xxx/xxxx-luxxxxxxxxxxx

xx)oüxxxxÐuxxxxxxxxloüxxxxxxxxþoo(xxxxxixÐfirmoüxxxxxru.rux.xruþuxx-uxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxno(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)o(xxx)oüxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.nu/nxx-nxxxxxxxxxxx

RJRio de JaneiroBotafogoRUA EDUARDO GUINLE 5710.906.993/0001-1900004030491

Est¡doMunlclplo8¡lrroEndcrrço / Endrroço compl.to no ort¡rlorC¡IP¡il¡RE / Arqührm.nto
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SECRETÁRIO GERAL

Obseruagåo:

Deferido em t2/ O3 / 202L e a rq uivado em l2l 03 / 2O2L

N¡ de Páglnas Capa Ne Páglnas
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itunt¡ Cørol¡l do l.t do do Rio d. ¡tu.iro
Empresa: ÀPPROACH COMUNICÀCÀO INTEGRÀDA I,TDÀ
NIRE: 332.0837605-L Protocoloz OO-202f/064064-2 Data do prorocolo: f2/O3/202!
cERTrFIco o ARQUTVÀMENTo en L2/O3/202L soB o NÛ!.!ERO 000O4O3O49L e demals constantes do
termo de autenticação.
Autentlcaçåo:33970738881.97E539809F504c3281894EÀ5Dl.EcE9c4FD4F6894002ECDF3E25ÀO

,/n i'
i 1oÌ j:urrr rrn
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Prg. O1l15

Para validar o docunento acesse http://m.jucerja.rj.gov.brlservicos/chancel-adigílal, informe o n" de proÈocolo c!
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Presidenc¡ã da Repúblicâ

Secretarla de Micro e Pequena Empresa
Secretarla de Raclonallração e Simpllficação
Departamento de Reglstro Empresarial e lntegração
Junta Comerclal do Estado do Rio de Janelro

NIRE (DASEDE OU DA FIUALqUANOO A SEDE FOR EM OI'IßA UI)

Tlpo

Sociedade empresária limitada

Porta Emprosfld

Normal
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00-2 o2tl0640 64-2
JUCERJA

Últlmo arqulvamento:

00003852411 - L7 | 02/ 2O2O

NIRE¡ 33.2.0837605-1

APPROACH COMUN ICACAO I NTEGRADA LTDA

Eoleto(s): LO3625252

Hash: 048C8365-F38C-4F36-99F8-D82EA8368660

L2lO3l2Û2t 09:31:41

0,000,00DREI

414,004t4,00Junta

PagoCalculadoOrgão

llmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

oo2

Códlgo
do Ato

Requerente

Rio de Janeiro

Local

r2l03l2O2L

Data

l flilil |ilil iltil ililt ililililil ililililil ililililililililil ililililililt
o0-2o2u064064-2

xÐoüxxxxxxxxxxxxwxxxÐoo0(xxx$oü)oo0müxxxx)oo(xxx
xrooooooüxxÐoüxxxxxxxxx)oo(xxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXì000O0O0O000OOO0 XnO0,oOOOOüX,o(XXXXXXXXXXXXXXXXX$oüX)oo(xxx

Alteração / Alteração de Filial em outra UFI027

Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)t021

Descrlçåo do ato / Descrlção do eventoQtde.
Códlgo
Evento

Data da 1! entrada:

t2/03/2021Data de cr¡ação:

DigitalTlpo de documento:

william@ock.com.brE-mail:

2722620887Telefone de contato:

ASSINADO DIGITALMENTEAssinatura:

Ronaldo Yudi KitaokaNome:

REQUERIMENTO

ituntr Cûral.rl do lrt do do Rto d. itü.tro
Empresa: ÀPPROÀCH COMIJNICÀCÀO INTEGRÀDÀ ],TDÀ
NIRE: 332.0837605-L Protocoloz 00-2O2f/064064-2 Dat.a do protocoto: L2/03/202f
cERTrrrco o ARQUTVÀMENTo en L2/03/2o2L soB o NÚ!ERo 00004030491 e demais constantes do
terno de autenticaçåo,
Àutenticaçåo:33970738881978539809F504c328L894EAsD1.EcE9c4FD4F6894002EcDF3E26À0

{.1} Jl*tt_Ë:t r r¡rÀ
ß<hi{b 0q¡¡.rrr,¡il7

P.s. 02/L5

Para validar o docunento acesse httpr//w.jucerJa.rj,gov.brlservicos/chanceladigiÈal, inforne o n" de proÈocoLo OJ,



lff AT.TnRACÃO Il(t CGNTRTTTO S(¡crÀL
ÄPpnoÂçrf çorwuNlfiac Ão rNTncBAn^ r rTp+

CTYPJ: | 0.q06.oq3/0mr -l o

f) ELIZABETH DE AZEVEDO GARCIA, brasileirq natr¡ral do Rio de Janeiro,.
divorciada, jornalista, residente e domicil¡ads nesta Cidade e Estado n¡ Estrada da Canoa, 200 -
São Connado - CEP 22-610-210, porhdora da cuteina de identidde Nr. 20387832 expedida pelo
IIRD/SP dat¿ da exp€d¡ção g3llzlüS e CPF Nr.0l1.265.967-52;

2) TAflANA ALVES COURÀ brasilei¡a, jornalists, solæira, rpsidcnta c domíciliada nssta
Cidade e Estodo na Rua Iæite leal, l4 - Apt. 802 - Låraq,eiras - CFf.22240-100 portadora da
carteira Nacimal de Habilitação N¡.227797316, expedida pelo Detran - RI, dûta da expedição
34104120t9 e CPF Nr. O24.û92,377 46;
3) CINIIA OLIVEIRA MAGALHÀES, brasileira, soltsira, jornalista, rcsidente e domiciliada na
Rua Eziquio de Araújo, 1436 * Itaipu - Niterói - Rio de Janciro, CF,P.24.3&050, portadora da
csrteira de identidade Nr- @763766-4 el$adida pelo IFP/RJ data dÂ expedição 2ULAI990 e CPF
Nr.068.791.157-56;

4) CRISTIANA MACEIDO PII\TZ IÐ AMÂRAI4 brasiteira, cåsads" ernpresária, residente e
domiciliada, nesta Cidade e Ëstado na Av. Hildehrando de Araqio Gó€s, n" 55, Bl. 02, Ap.lV2 -
Barra da TûucC CEP-22.793-250, portadora da CI n. M606745-0 - IFP-RI, orpedida em
ßlAUß92 e CPF/MF sobo no t03.659.577-M,

Ð ANA PAIilJ\ FRANCO PAROLO AMABIIÆ, brasileira, Natural do estado de São Paulo,
empresdria" casada sob o regime de comrmhåo pareial de bens, nascid¿ ø 26lÙgtlgTf residenûe e
domiciliada n¡ cidade de São Paulo à Rm Francisco Dias, no 231- aúe.71 * São Paulo - SP *
CEP 04.14t-000, portadora d¡ ca¡teira de identidade n" 19.222.564-9 expedida pelo SSP/SP, data
da expedição tVlA2007 e CPF no 157 524.8r',8*4-7

ó) SER.GIO DOS SAÌ{TOS PUGr.rnSE, brasilei¡o, natural do Rio do J¡noiro, divorciadg
jornalistq rpsidente e domiciliado, nesta cidade, À Rr¡a Jomalista Cos¡¡ Rego n. 99 - SËo Conrado -
Rio de Janefuc, CEP 22.610-150 portador da csrteira dc identidade n.0624719t9 expedida
pelo DETRAIiI/RI d¡t¡ ds expedigão 06ßEnffi7 e do CPF n.745.ó51 .6t7-15;

7) GDRMANA Tffi'OPHII.{) IIA COSTA MOIIRA b¡asilcira, natr¡ral do Rio de Janciro,
casada sob o regime de comunhão paloial de bens, jorn¿li$4 residente e dmriciliada nesta cidado à
Rua Almeid¡ Godinhq l 9 - Bl. B - Apq l 0l - Lagoa - Rio de Joneiro, CEP 22.47 1-140, portadora
da caræira de identidade Nr. 0Elt075G5 expedida pelo IFP dafå da expediçåo 29lA&ß90 e CPF
Nr. 016.805.967-30;

Unicos sócios da sociedade empresória límitad4 der¡unin¡da APPROACH COMUNIC.AçÃO
INTEGRADA LTDA, corn s€üs ¡tos constitrÍivos mquivados n¿ JUCER.IA sob o No
33.2.0837605-t por despacho de29l05l200D, e ultimaaleraçso sob o No 3352411 por despacho de
1710U2020, inscritano CNPJ sob o Nû 10.906.993/0001-19, com sedena RuaEdua¡do Guinle, 57

- Parte - Botafogo - Rio de Janeiro - CEP .222fu990. filial na Ru¿ Fid€ncio Ramos, no 302 -
Tone B*Conjunto22*VilaOlímpia-CEP.04.522450.- SåoPardo-sPeoutrsfilial ,Så,S

Quadra 2, Bloco E, n" 12, SaIa 206, Parte M27, Edifuio Príme, BrasíliølÐF, CEP:
70.070-120, Resolvem de comum acordo alt€rar sõu contato social, confome cláuzulas c
condições a scguin

I,v e,
Y\

atuDt¡ Cmrci¡I. do ¡rtrdo do Rio d. ,tü.1ro
EmPTesa : ÀPPROÀCH COMT,NICÀCÀO INTEGRÀDA IJTDA
NIRE¡ 332,0837605-1. Protocolot 0O-2O2I/064064-2 Data do plotocoto: t2/O3/202f
cERtIFrco o ARQurvÀMENTo en 1,2/03/202f sog o t'l(nmno 00004030491. e demals constantes do temo de
autenticaçåo.
Àutenticação:3397073888L97E539809F504c32818948A5DlECE9C4FD4F6894002ECDF3E26À0

ít'tl
\\ ,,.J

JLJfft I I

.rnn¡¡o úil{itrr¡rt7

Para valldar o docunento acesse ht.tp://m,Jucerja.rJ.gov.brlservl-cos/chanceladigital, informe o n" de pro¡ocolo

P.g. O3/L5
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CLôUSU¡,{, PRIMEIRA - O socio SERGIO IX)S SAI\ITOS PUGIJESD retira-se e desliga-
se d¡ socid¡de e Msforo, por vøda, totalidade de suas quotûs å sócis T.LITABETII òE
AZgyEItO GARCIÀ jó qualificada, no valor de R$t.000,00 (trinta e dois reais) representados
p9r l'000 (um mil) quoûas de valor nomin¡l dc Rl$1,00 (hum real) oada uma, peb ftço c€rto e
ajustado entrc 8s parûes dc R$I.000,00 (um mil reais) pagos em moeda conente do pals, da qual
da plena, rasa e geral quitnção.

çLAUSUIJ\ STGUNDA - Devido às alt€raçõ€s supracitadaq o capiul soci¡l fica assim
distribuldo entne os sócio¡:

c¡.Átrstn.¡ rrRcnrnr *{partird€staalbraçäo,A ArìMINIsrrnaçÃo e o uso da
denominação será excrcida pelos AIIMINISTRAIX)RES: GERMANA TmOPHILO
DA cosTa MOURA' nrrzlBDrH DE AzEvDrlo GARCIA e TATTaNA
ALVES cot R.a, que assinarño isoladåmente, tendo amplos podcres de gestðo, sendo
enæJûnto' proibido o uso da firma em afoq rcsponsabilidadee ou obrigações esüanhss
aos intercsses sociais ou ds mçro favor, ficando d€Ëdójá todos os sócios dispensados de prestar
cauçäo. o sr. SERGIO Dos sANTos PUGLIËSE e sra ANA PAULA FRANco pARoLo
AMAB.ILE, acima qualificados, fücarn dcsde já destitr¡ldos do cargo de adurinishador da
Sociedade.

çf, ínsrn ¡ olrrnrr - Por deliberaçäo dos sócios, fica nesta data ¿lterado o endereço da
filial {g Rua Fidêncio Ramos, no 302 - Torre B - Cu¡iunro 22 -vi]nolfmpia - cEp. 04-s22-
050. - Såo Paulo * SP. g Rua Olimpfadas,205 - 40 andar - Vila Olfmpiq São Paulo/SP, CEP
04551-000.

ClÁUSUf,e OU¡nm - Em face das eltÊrsçõ€s acima consolida-sc o contmúo social com a

seguinte rcdação:

coNsot rn ' frfl,^IrR ro
ffiÇIr¿t

cr.Åt¡str¡.r pnrn¡nrn¡ - ¡ n¡'NourwrcÃ,t
1.1. A sociedade tem a denominação social de AppROACIt

coMrrNrcAçÅo TNTEGRAIIA LTIA
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itunt¡ Cd.rcl¡l do E.t¡do do Rl,o d. itu.iro
Empresa: ÀPPROÀCH COMUNICÀCÀO INTEGRÀDÀ LTDA
NIRE: 332.083?605-1 Protocolot O0-202L/064064-2 Data do protocolo¡ L2/03/2OZL
cERTrFrco o .ARQU]VÀMENTo en l2/o3/202L soB o NÚ¡{ERo 00004030491 e demals constantes do temo de
auÈenticaçåo.
Àutentfcação:3397073888197E539809F504C32B1894EÀ5D1.ECE9C4FD4F68940O2ECDF3E26À0

i,?ol:'"\ J,/ -]U[:EI i

lffiYor.00o0c0,00tJnmTO{IAL:
lE,wv.rfl}.000,001m.mGIRTUANA

MOI]RA
TIIEOPHTLO DA COSTA

û¡l0o/o
1.000,001.000ANA PAULA

AMåBILE
IRANCO PAROII)

0,10t/o
r.m0s01.00CRISTIANA Iì{ACEIX} PI.ATZ IDO

AIìIARAL

o,lae/o1.000,001.000CINTIA OLIVEIRA MAGALHÃES
1,00r/.10Jn0,00lofit)TÂTTANA ALYES COI]RA

ffi:70u.807.000,00ttt00Ûr.LIUABETIT I}E .AZEVEIX) GARCIA
o/oVALORRI$QrroTAssocros

Para valLdar o docmenLo acesse ht.tp://m,JucerJa.rJ.gov.brlservlcoe/chanceladigital, informe o no de proÈocolo.

Prg. 0al15
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sÍ'cu¡{nÀ - À SFrlR n wr.rArfi

2.1. Sua sade é na Cidade do Rio de Janciro à Rr¡¡ Edr¡ardo Guinle, 57 * Parte -
Botafogo Rio ds Janeiro, Cep 22-260{00.

2.2. A sociedade tem su¿ ñli¿l na Rua Olimpladas, 205 - 4" andar - Vila Olímpia, Sõo
PauldSP, CEP 0455 1-000..

2.3. a socied¿de constitui um filial na SBS Quadra 2, Bloco E, no 12, Sala 206,
ParteM27, Edificio Prime, BrasílialDF, CEP: 70.070-120.

2.4. A sociedade poderá abrir e encenar filiais, oscritórios, sucursaig depósitos
em todo o tsnitório nacional ou exûerior. independenteurente de alteração
contratual.

çlliuqlil¡¡\.Tr.RqFln ^ ; 
(LORfilTo s(lcrêtr

3-1. O obþo social é a exploração das atividades de prestação de serviços de:

3.LI. divulgaçiio em comunicação;

3.1.2. assessoria de imprensa;

3.1.3. consultoria em comunicaçåo;

3.1.4- gerenciamento écnico de departamento de comunicaçôo;

3.1.5. concepção e execução de planos de comunicação inûerna e ext€rna;

3.1.6. execuçâo e dese¡rvolvimento de veÍculos de comunicação intemos e
externos;

3,1-7. comunicação institucional;

3.1.E. estratégia e posicíonamonto de marca;

3.1.9. pesquisa de mercado;

3.1.9. pesquisa de mercado;

3. I . 10. clipping e auditoria de imagem;

3.1 . I I . elaboração de publicações;

3. I . I 2. conteúdo de torûo, áudio e vldeo;

3.1.13. design, identid¿de visual e constnrção de marcas;

3.1.14. marketing digiteh

3.1.15. monítoramento de perfis ern rcdes sociais;

3. L 16. criação e elaboração de sites e hotsites;

3.1.17. elaboração de newslctter c e-mail marketing;

3.1.18. serviços fotofficos;

3.1.19. publicidade e propaganda;

3.1.20. gerenciamento dc crises;

3.1.21- relações publicas;

3.1.22- teirûos jornallsticoñ! publicação tÊxlos, contÊfido para interneg mldia
training, reportagem e jornalismo; e
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itunt¡ CÐrcir]. do E.t¡do do Rio d. rtu.iro
EmpTeaa: ÀPPROACH COMUNICACAO INTEGRÀDA LTDÀ
NIRE: 332.0837605-1. Plotocoloz 0O-2021-/064064-2 Data do protocoto: 12/03/2021
cERTIFIco o ARQUIVÀMENTo en L2/O3/202L soB o N¿IMERo 00004030491 e demais constantes do temo de
autenLicação .
Àutenticaçåor 33970738881978539809F504C32818948À5DLECE9C4FD4F6894O02ECDF3E26À0

,:... JUf[¡ ì r/\
',i,1-.1,ril!L',.7-

¿

Para validar o documento acesse http://ww.jucerJa,rJ.gov.brleervicos/chanceladigiÈal, informe o n" de prolocolo

P¡9. 05/L5
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3.123. eventos, promoções artlsticas e culürais, proglamaçåo visual, e lVeb.

fl Áusut A oII^RTA -qqR^"o
4.1. O pnzo dc duração da sooicdade serô indetarminado, tendo seu início no ato

do arquivarnento e regisûro dos ssus dos consihÍivos.

cr.ÁIJSII.Â oInNT^ - O e^prTAr. socrar

5.l. O capital social é de Ri$ 1.000.000,00 (um miltrão de reais), dividido em 1-000.000
(hum milhöo) quotas no valø nominal ds R$ 1,00 (hum rcal) cada uma,
totalmente subscrito e inægrrlizado, ficando n*sim, dishibuldo enhe os sósios da
seguinæ form¡:

5.2. As quotas sociais são abaolutamente impenhoróveis

cr.{ustrJl.A srr¡TA - A nr.spoNs^Rn mAllr nos sócros
6.1. A rcsponsabilidade dos sócios é re.snita ¿o valor ds srrns cotas, mas todos

respondom solidariamente pcla inægnli?ryão do capital sooi¿l nos tqmos do Art.
1052 d¿ t ei 10.406 de l0 d€ Janeiro de 2ü12.

6.2. Os sócios não responderão pessoal ou subsidiariamente pelas obrigaçöes da
Sociedade.

cr. $srn..r sfrn¡Lo sÉfro nnursso
7.1. As quotas não inægralizqdas de sócios rcm¡ssos, podËråo serûom*dac pelos demais

sócios para si" nostermos do ArL 1,058 da tæi 10.406 de Jane¡ro de 2002.

cr.rusur e onryr -¡ sor.manrFrl,#nr.

Ll. A responsabilidade de cada sócio é restrit¿ ao v¡lor de su¿s cotas, mas todos
respondo'n solidariaurenæ pela ínægralização do capital social.

@ IlÀ.,/rÏlMrnrfsrrtÀcÃo-, cf'RñNcra F, uso lro
¡lowralrfPnnsÀlrÀr.

A ADMINISTRAçÃO e o uso da denominação será exercid¿ peloß
ADMIIITISIRÀI}ORES

/tf'
V ffi

.Ì-l

ffi

d

@

lße/.r.m.eaqe0LTJOTOTAL:

r&00%rt0.m,00r0e.0üGERMANA THEOPHILO I'A COÑTA
MOI'RA

O¡l0o/c
1.000,00r.000ANA PAUI,A

AMABILE
XÏ,ANCO PAROLO

0rl0o/o
r.000rml.ü0CRISTIANA MACTIDO YT.ANZ, IX)

AMARAL

0,100/.1.000,001.000CINTIA OLTVEIRA MAGAIJIÃTS
l.0llo/¡10.0s,0010.00t)TATTANA ALVES CO[]R,A

ffi.10Y.8û7.mq0o807.0e0ELIZITBN'TH I'T, AZDVTIIO CARCIA

o/cVAII)R R$QUOTASs()cros

atunt¡ Coreirl. do ¡rt¡do do Rio d. J¡¡.iro
Enpresa: APPROÀCH COMITNICÀCÀO INTEGRADA LTDÀ
NIP.E: 332,083?605-L Protocolot 00-202L/064064-2 Data do protocolo: 12/03/202L
CERTIFICO O ARQUMMENTO en t2/03/202! SOB O N(I¡{ERO 00004030491. e demaís constantea do temo de
autenticaçåo.
Autenticação:339707388819?8539809F504C3281.894EÀ5D1ECE9C4FD4F6B94002ECDF3E25À0
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GDRMANA TIIEOfHILO DA COSTA MOURA, 4r^rT.aRETH IrE AZDVET¡O
GARCIAgTATIAñA ALVES COIIRÀque sssim¡ão isoladamente,lsttdo amplos
poderes de gestão, sc¡rdo €,lrtr€tanto, proibido o uso dâ firm¡ em ûtoq
responsabludsfleÊ ou oDngaçoes esüì¡nhas sos ¡lrtgness€s soc¡als ou ce mero fevor, nsflloo
desdejó todos os sócios dispensados de prestar caução.

PAnÁGRAFO PRIMEIRO Compøe aos ADMINIT¡'TRAIX)RES,
CERMANA ÏIIDOPHITÍ) I'A COSTA MOUNÁ. ELT'¿ABETB DE AZE\rEDO
GARCIA, TATIAT{A ALVßS COURÀ com exceção daqueles indicados no Parágrafo

Quarto abaixo, psratanto dispöes, snfr ouûos poderes! dos indicadæ para:

Na pática de todos os &tos necessários ou convenientes å adminis¡ração da sociedade, com
exceçao daqueles indicados no Parågnafo A¡afto ab¡ko, pû¡a tanto dispões, entne

oufos poderes, dos indicados pra:

a) A rcpresentação da Sociodade e¡n Julzo ou fona dele, ativa e passivamente,

incluiivç perant€ quaisquerrepartiçöes públicas federais, esuduais e municipais;
b) A adminishação, orientação e dircção doc negócios sociais.

PARAGA,ArO SEGI¡NIIO - A adminisbação ftunceira e as contas bancárias

seräo movimentad¡s exclusiva e isoladamente pela ADMIIì|ISTRAITORA
ELIZABEIE Dn AZEVtrIX) GAICIA, sendo que a m€sma Poderå se fazer

represenhr âtravés de procuragäo, particulnrou públioa.

PARÃGRAFO TERCEIRO - Os bens do Ativo Pemlarrente, móveis ou imóveis,
poderðo ser comprnadoa, vendidoo, trocsdos or¡ alienados por qualquer ouüa forrrq só com

o consentimento da sóoiatLüZABEIHITE 
^ZEVDDO 

GARCIÀ

PAIAGIAAO QUÅRTO - Säo ExpressâmentÊ vedados, sêndo oulos e inoperantes com

relaçåo ù Sociedade o uso da denominação social em qualquer negócio ou aúo que não tenha

rclação com os fms da sociedade, ainda que no enerclcio dos poderes de administração, tais

como avais, fiançag åbono e atos semelhântcs os qunis se realizadoq não obrigarão, em

hipótese alguma a sociedade, respondendo os sócios para oom a sociedade e pâra cotn

terreiros, pelo excesso de mandato e pelos Etos que praticarern com violação da Lei e do

pr€ssnto contrato.

pARÁGR¡¡O qUINTO - É, autorizada a ADMINISTRAçÃO por não sóoios
desde que aprovado por unanimidade dos sócios.

PARÁGRArO SnXTO - Os sócios poderão constit[ir procuradores para repr€s€ntar a

sociedade, com m¡ndato, não superior a 2 (dois) anos, conshndo os pderes
especlficos de representação, salvo as procurações com poderes *ad judícia". Na ausência

ternporária dc um dos sdministradorcs, estos poderão constifirir procuradores para

representÁ-los perante a sociedade e terceiro,

l0.l Nos termos do art. 1.0?2 do Código Civil, as deliberações sociais serão

tomad¡s ern rpunião de socios,

10.2. Nos tennos do an" t.072, $ 3o do Código Civil, as deliberaçõos poderão ¿inda ser

tomad¡s através de documonto escrito, dispensando-so a realização da reuniito

de sócios, quando contar com a assinan¡ra de Ûodos os sócios'

10.3. As reuniões de sócios serão convocadss por qualquer administrador, por escritg
mediante comunicação esorita" enviada aos sócios por mcio de tclegmma, fa¡q e'

&f
@

atunt¡ C@rcIrI do l.t¡do .io Rio d. ,te.iro
Enpresa: ÀPPROÀCH COMUNICÀCAO INTEGRADÀ LTDA
NIRE: 332.0837605-L Protocoloz OO-2O2L/064064-2 Data do prot.ocoLor L2/03/2OZL
cERTIEIco o ÀRQUIVÀMENTo en L2/03/2o2I soB o N(l!.sRo 00004030491 e demals constantes do temo de
autent.icaçåo.
Autent.lcaçâo:3397073888197E539809F504C32818948À5D1ECE9C4FD4F6894O02ECDF3E26A0

tr \\,
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m¡¡l ou cart¡, com aviso de recebimento, e antecedênci¡ mÍnima de 08 (oito) dias, a
qual conærá a datq hora e local da reunião dos sócio6, bem como a ordem do dia

10.4. As reuniões de sócios poderão também ssr convocadas nas hipóûeses previstas no
art. 1.073 do Códþo CiviL

rU.5. Nos termos do art. 1.072, $ 2" do Cfügo Civil, as formalidades para a

convocação dasreuniõ€s de sócios ficun dispensadas quando todos os sócios
compsruger€m ou se declararem, por eecrito, cie¡tes do local, datâ, hora e ordem
do di¡ darcuniôo.

10.6. As reuniõ,es instalam-so, em primeira convocqõo, oom a presença de sócios
representandq pelo menog 757o (setenta e cinco por c€nto) do capital social e em
segunda convocação, com qualquer número.

10.7. Os trabalhos das reuniões serão presididos e secretariados por qualquer dos
p¡es€ntÊs, escolhidos pela maioria dos prcsent€s.

¡0.8. Os sócios pod€rãÐ ser reprosentados n¡s renniões dos sócios por gualquer
pessoâ, desde quo porto instnrmento particular de manddo com @eres
especÍficos püa exenser direito do voûo em rclação ås quotas da Sociedade,

oevenoo a procuraç8o sêr prcmcolüaoa n& soclso&oe cÒm 4ö (quårenì¿ e

oito) horas antes da data marcad¿ para a rËElização dareunião.

10.9. As r€uniões de sócios serõo ordinárias e qrffioldituárias.

10-10. As rsuniöes ordinárias ocorrerão anualmentg até o 4o (quarto) mês
após o encer¡amento do exerclcio social, oc¡sião €m que serüo examinadas e
deliberad¡s as seguinæs matdrias:

l0.l0.t.tomar as contss dos administradores, e delibçr¿r sobrc o balango patrimonial
e o deresultado oconômico;

l0.l0.2.dasignar admini*radorcs, quardo for o caso; e

10. lO.3.trstar de outros assuntos constanûGs d¡ ordem do dia.

10.11. As reuniõ€s extraordinárias realizar-se-ão a qualquer momçnto' sempre quÊ o
interesse social sssim o exigir.

t0.12. A prótica dos seguintes atos dependerá de próvia e exprcssa aprovação dos sócios:

10.12.l.a modificaçåo do Conrato Social;

10.12.2.a ftrsão, cisão, incorporação, parcial ou total, da Sooiedsde ou a inoorporação
de outra sociedade pela Sociedade, incorporação de ações, bem como a conversão

ou transformação em um novo tipo de socicdade; a liquidacão e a dissoluçõo
da Sociedsde, bem como acæssaçãodoestado de liquidação; e

10.12.3.a aütorização aos ¡dministradores da Sociedade para mquer€r€m pedido de

recuperação judicial €m nome da Sociedade ou rsquercrËm a autofalênoia.

10.13. A pr#ica dos soguintes aros de,penderå de expressa aprovação das sÓcias que
repressnt€m, pclo menos, a75Yo (#øttrc circo por cento) do capiøl social:

lO.l3.l,a aprovaçðo das contas dos adminisbadores e d¡s demonstraçõas financeiras d¿

Sociedade, bem cono a destinaçf,o dos lucros apurados pela Sociedade, inclusive a
r€tenção de poræ dos lucros para a formaçåo de Reserva & Lucros;

10.13.2.a fix¡ção da remrmeração dos mçmbnos da adrrinistração, podendo detetminar o
montante global anual ou especificar os valores at¡ibuldos a cada r¡m dos membrcs
individunlnente;

t0.13.3.¿ aprovação do plano de negocios da Socisdade, incluindo o orgamento de cada

exercício, bem como suas rcspectivas altoreç'õesr revisões ou atualizações;

l0.l3.4.exclusão do sócio; e

{ii ú4(

(

(

(
(

(

(

(

(.

(

I

¡tuntr Cürcirl. do Ert¡do do Rl'o d. itu.iro
Empresa: ÀPPROÀCH COMUNICÀCÀO INTEGRÀDA tTDÀ
NIREs 332.083?605-1 Protocolot 00-202L/O64064-2 Data do protocolo3 L2/03/202L
CERTIFICO o ARQUMMENTo en 72/O3/202L sog o N(ntERo 00004030491 ê demals constantes do têmo de
autenticação.
Autenticação:33970?3888197E539B09F504C32BLB94EAsD1ECE9C4FD4F6894OO2ECDF3E26À0
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10.13.5. demais assuntos de interesse da Soc¡edad€, exceto pra rnatérias específicas

que øriiam qr¡ón¡m diverso nos tßrmos desne Coütnafo Social.

10.14. As deliberações tomadas a¡n rounião serão transcriAs €m da, devidamenþ assinada

pelos presenbs e rquivadas na gode d¡ sociedade.

^\'. ¡r. L8{¡A qUOt¿ COnIefe O OilEIIO A um VOtr) Ilfis CecßOeS OOS soclos.

10.16. As decisõ€s vinculmr e obrigam a todos os sócios quotisas, ainda qrc
aus€ûtes ou dissidcmtcs.

10.17. Qualquer att€ração no contrato socirl poderá sor efl*uada oom a assinatura dos

sócios que deûenham a maioria do capital soc¡tl, independentmrente da assinatr¡ra

dos demais sócios.

10.18. Para que as reuniõ€s possam se instalar e validamente delibcrsr, serÉ necessária a

pesonça dos sócios que rþpresontem ¿ maiori¡ do capital social, sendo considerado

como presenúe aquele que €stiver, na ocasião, r€pr€r¡ettådo por seu substituto

ou pcssoa legnlmente nomead¿, ou que estiver presente por meio de
videoconfcrência ou teleconferência.

cr.i rlsrn.¡ nÉcn¡ r pnrrrnrn \ - o rì¡nsnrwpæ+nwnxro nos sfr'rrrs

I l.l. Todos os socio$, irclusive (s) ADMINISTRADOR (es) sócios e näo sócios,

deolara(m) n€ste ato, soù as penas da lei, nos termos da legislaçäo aplicr{vel,
que não est(ão) impedido(s) de exeroor a administração da sociedade por lei
espocial ou sn virtudc de condenação criminal, ou por so encontra¡(em) sob efeitos

dela, a p€na que vede, ainda que æmporariün€nt€, o asesso s csrgos públicos;

ou por crime falimentar, de prwadcação, peita ou suborno, coücussão,

peculato, ou oontra a economia poputar, conüe o sist€ma financeiro nacional,

oontra as lrormûs do defesa da concomôncia" contra as relações de consumo,

r fé pública , a propriedade, não eshndo incursos em nenhum dos crimos

provistos em lei que os impeçam de exerç€r a atividade mercantil-

12.1. Os sócios administrûdor€s e os adminisûradores não ¡ócios poderão efetuar

r¡ma retirada mensal a tftr¡lo de prölabore, sûBndendo a situação econömioa e

disponibilidade financeim da empresa e que será lwada à conta de "despesas

gerais' ou equivalmtes,

12.2. Pod€rão aind¿ os sócios de aomum acordo, respeitando a disponibilidade

finsnceira da empresa, estipular rctirada adicional no mês ds Dczsmbro de cada

ano, limitada ao valor máximo do pr&labore mensaL

cr.ÃrrFlnr nfcru¡r,Trncnrn¡ - r nr"qpons¡nrrmrnr no Sflcro
PTBATW-AÊACtrDADE
13.1. A responsabilidade dos sócios cm rclação às obrigações que a sociedade contrair é

limitãda ao montsrte & capital social.

13.2. Respondem os sócios, pessoal, solidá¡ia e ilimitadanente pelos danos que

causarcm aos clientes ou à sociedade por ação ou ornissão, no exorcício de su,as

ativid¡des profissionais, som prejufzo da responsabilidadÊ disciplinar pera¡rte a

entidadç de classe, em quÊ incorrer o responsável dircûo pelo ato.

13.4. Os sócios, na qualidade de profissionais gradrrados, reconhecsm a deolaram que

oelebram o presente com amplo conhocimento do ser¡ conÞúdo, bem como

ütu
øì

t

(

I

I

t.

I ¡tuntr Cmlci¡¡. do l.t¡do do Rio d. .tu.iro
Empresa: ÀPPROACH COMUNICÀCÀO INTEGRADÀ LTDA
NIRE: 332,0837605-1 PloÈocolot 00-2O2L/064064-2 Dat.a do prorocoto: L2/03/202L
cERTIEIco o ARQUIVÀMENTo en f2/03/202f soB o NfiMERo 00004030491 e dênais consranres do remo dê
autenticaçåo.
Autenticaçãor 3397073888197E539809F504C32818948À5D1ECE9C4FD4F6B94OO2ECDF3E26À0
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rçconhecem e doclarsn que s€ enconüû¡n no exercício amplo de zu¿ capacidade
intelech¡al e jurfdica pora assinar e cumprir este contalo € pâra eonsu¡nar ås
obrigagões nele conternplada* sendo, portrnto, ese contrato válido e vinculante
aos sécios, afirm¿ndo €xpr€ssüf¡ento que I presente reþão societária é de
nah¡rezz estritamente civil, inexistindo qualquer vfnoulo empregat{cio enü€ o
sócio e a sociedade.

cr i rrsrr¡.r nfcrrrr ou¡nf r - o r.ucno- o pREnrfzo- o r*nncfc¡o
SAçIALE-AüAITANçA
14.1. O lucro poderó ser distribuido MEN$ALMEIìITE, aos socios, am caso de

prejulzo, €stê scrá adotådo o mesmo critériq ou permanecerå na conta de
nlucros e perdas" pâra ser compensado por fpservas ou lucros fua¡ros.

14.7. Por deliberação d¿ maioria de 75% (s€tenta e cinco por c€nto) dos sócios
poderão ser constituídos ñ¡¡rdos de rcserva ou de provisões.

14.3. Os sócios rpsolverão por maioria 7570 (setentn e cinco por contQ disnibuir
lucros diferentemene do pçrc€ntusl dc cada um no eapital sociat.

l4-4. O exerclcio social inicia-se em lo de jmeiro e encerra'se em 31 dc dezembro de
cads ano.

Findo o exercício social serão elaborados o belarço paüimonial e as dem¡is
demonstraçõos financeiras origidas por lei.

14.5. Fica facult¡do à Socied¡de o levanrt¡mento de balanços semestais ou
conespondente a perfodosmeilores.

14.6. O Adminiscradot pod€rá detEr¡ninar o ler¡a¡rtamento dç bahnço semesEal or¡,
respeitados os preseitos legais, em períodæ menoreq som o fim de se distribuir
dividondos intercalareg com base nos lucnrs apurados.

l4-'1. A qualquer þmpo, os sócios poderäo âprovar a distribuição de dividondos
intormedifuios, I conta ds lucros acumulados ou de reservas de lucrcs existentes no
último balanço anr¡al ou somestral.

14.8. Dividendos inûermcdifuios deverðo sÊmpr€ ser creditados e considenados como
antecipação do dividendo obrigdrio.

14.9. O valor, pago ou creditado, a dtulo de jwos sob,re o cåpitål próprio poderá ser
imputado ao dividando obrrigatóriq integrando tål valor o montânte dos
dividendos distribuldos pela Sociedade paratodos osefeitos legais.

14.10. Na doliberaçåo sobre a distribuiçüo de lusnos deverão os sócios considerar o fluxo
de caix¡ projetado pelos doze (12) meses que s€ segu€m, sendo certo quo os
ptjulzos havidos serão tr¡nsferidos aos exprcícios sqguinæs excepoionalmonto, e
observadas as disposiçõos legaiq cabendo aos söcios supo{tar os prejuízos
proponcionalmente ao capital de ed¿ um.

l4.ll. Fica, po¡ém, ressalvado que €m caso de afastamento provisorio, por partÊ de
qualquer sócio, este poden[ abdic¿r de sua participação nos ¡pferidos lucros
como na cota do prejuízo.

cr Átrsru r nú.crr¡r otmwr - r rnrrysrrnû.rrfcr¡ nr oucvrri
15.1. As quotas são indivislveis e não poderão ser cedidas, doûdasb alienadas ou

transferid¿s a tercæi¡os a qualquer tftulo sem o consênt¡mento do (s) outro (s) socio
(s), o (s) qual (is) fica (m) assegurado (s), om igualdade de condições e prcço, o

ql
a,

rr4t"
¡'ll {\
t1

atunt¡ Cürci¡¡. do Ert¡do do nio d. itü.iro
Empresa: ÀPPROÀCH COMUNICÀCAO INTEGR¡.DÀ LTDA
NIR.E: 332.0837605-1 Protocoloz 00-202L/064064-2 Data do protocolo: L2/03/202I
cERTIFIco o ÀRQUIVÀMENTo en L2/O3/2O27 soA o ¡.1Úl¡sRo OO0O403O49I. e demais consrantes do remo de
autentlcação.
Àutenticação:339707388819?E539B09F504C32B1B94EAsD1ECE9C4FD4F6894002ECDF3E26À0
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dircito de preferÊncio parn a sua aquisigão se po$as à vendg formalizando, sc

r€alizado a cessão delag a altoraçãocontruulpertincnæ.

15.2. Atendidas as disposições logais, o tócio dminisùndor teró preferênciq em

igualdade de condiçõeg para adquirir as quotas dos sócios cedentos'

¡r.j. CI quotista que desejar alienu no todo ou em parte as suas quotas

integratizada+ comwicanfi s€mprç por escrito aos &mais sócios, o pr€ço e
condiçOas de paganrenûo. Não exercido o direito de preferência pelos dønais sóoios

dentro de 30 (trinta) dias contados da da¡a em que o codonte fez a comunic"çeo,

ficaró ele livre para cedê-las ou üansferi-las a terceiros, cujo nome terá que ser

peviamente aprovado pelos sócios rcmanescentes.

15.4. Os cônjuges ou as¡s€melhados (componheiro (a) etc.) dos atuais e dos

eventuais futuros sócios, ficom impodidos, a qualquer tompo, de exercer cargos

dc gerência na socíeda&' m€smo gus s€ tornem sócios dÊsta-

15.5. Com excação das disposições oonstantes em lei, os sócios não poderão constituir ou

fazer rËcdr sohç as quotas da Sociedade de sua titularidade quaisquer ônus,

dívidasr direitos rcaisou g¡uvames.

15.ó. O sócio administrador frca dispensado de ofsrtar preferênoio, aos demais sóçios, em

caso de alieriação de sus-s cotas.

15.6. O sócio administrador exercerá o seu direito de prefer€ncia, sobre os demais, ao

longo dos tinta días qræ sê seguem à data do recsbimento d¿ ca¡t¿.

I j.Z. Em caso de nüo exerclcio do dir€ito do preferência, as cotas rcsultântes da salda do

sócio se¡ão adquiridas pela sociedade e incorporadas to sÊu parimôrniq ern fimdo

especid pa¡¡ efeito de futu¡a csssão.

15.8. Constitui condição de valida& para ingresso no quadro da sociedade, a

formalização da cessão de cotas, affavés do comp€t€nte instrumento

conhat¡al, onde serão previstas as condições de pagammto-

I5.9. Na hípótose de aquisição com pqgarnmûo pd'celdo, o sócio só farñjus à

participação extraordinária nos hsos após a quitnção do peço.

cr iûstn r r¡f.crn¡r snvr¡ - r s'fnr nn slcros
16.1. O sócio que quiser rstirar-sÊ da socied¡de deveró notiñcar por esc'rito, aos outos

socios, com antecedência de 60 (sæsenta) dias, sendo os sçus haveres, pagos

em conformidade eorn o p'rocedimenûo prwisto no parágrafo primeiro desta

clôusula.

16.2. A Sociedade, depois de notiñcad¡ da internçüo de said¿ do sócio, procædera

no pfauo må¡rimo de 60 (sessenta) dias, o levanta¡nento de um balanço geml

para a apurggão do Pafrimônio & E pt'rq tctdo os sócios remanosc€nt€s o

prazo de lb ltrinta¡ dias a contar & safda do sócio retirrúe , p6rû pagar lN/a (daz

þ cento¡ do respectivo valor dæ haveres apuados e os 9(P/o (noventa Por cento)

iestanæ enr (D (novc) parcelas iguais , menseis e suc€ssivas, vencondo'se a

primeira 30 (üints) dias após o pagamento inicial e as dernais a cada 30 (trinta)

bias, sendo os saldos conlgiAos pela poupnça. Em caso dc Patrimônio Negativo,

o sócio reti¡a¡ræ devcrá pagm aos sócios remanesc,entes, na proporção de.suas

quotss de capital, os prejufzos ap¡rados, tørdo para i$so, os mssmos critérios e

prazos do resultado posirivo.

16.3. Quando de eventu¡l saída ou futura exclusõo de qualquer me¡nbno do quadro sooial,

o r¿"¡o rctirante, após quitor todas as suas obrigações oom a p€ssoajurldioa da qual

øl

*l
¡,aJll r^

/,,'1,!rr il\

l/'

(

(

(.

¡trDtr C@!êi¡I do lrttdo .io Rio d. itu.iro
Enpresa: APPROÀCH COMUNICÀCÀO INTEGRADA LTDA
NIRE¡ 332.0837605-1 Protocoloz 00-202f/064064-2 DaÈa do proÈocoLo: L2/03/202I
cERTIFIco o ARQUIVAMENTo en L2/03/2021 soB o Nú'fERo 00004030491 e demais constantes do têmo dê
auÈenticaçåo.
Autenticaçâo:3397073888197E539809F504C3281894EÀ5D1ECE9C4FD4F6894002ECDF3E26À0

r.i.ÌJLJIE:I I I¿\
\:,Lri,JLrrtr. .'rl /

¿

l,lPara vaLldar o docunento acesse http://ffi.Jucerja,rJ.gov.brlservicos/chanceladigital. lnforne o no de proÈocolo
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tibi integnnæ, sendo est¿s decomentes de seu período de porticípação na sociedade,
fics liv¡r de quaisquer rcsponsebilidades post€riorcs a da¡a de averùação de sua
sríd&

cr .Á,usrn .r,pÉcm r qfrnl,r I - o n' rr.ncnwrxro nn sôcrcx
17.1. Falecondo ou sendo intorditado o repr€s€ntant€ lÊg¡1, a empresa continuará suas

æividades, não se extingilindo, observadås as nonnas lepis, em especiaf os
artþos 1.028 e 1.031, unbos do Código Civil.

l'1.2. Em caso de falecimento de sócio não admin¡shador, nlio soró admitido o ingesso
de seus herdeiros ou côqiuges no qrudro social.

tt.it. f{a hipótese de falecimento da sócia adminisbadora esta será automaticame¡lte
substitulda pelos seus heldeiros. O dirsito previsto neste parágrafo nilo poderá scr
impugnado e nem r€clamado por oú¡o sóciq øt tsrirpo algum, ou a qu€ tltulo for,
tanto em julzo quflnto foradele.

17.4- O herdeiro ou cô4iuge do sócio não administrador receberá o credito
conÊspondente ao valor nominal das cotas pertancontes ao sócio falccido, a ser
pago pela sociedade mediante o compeûÊots rrcibo, sob pena de msntsr-se o
respectivo valot om æsou¡aria

17.5. Os sócios rsman€sf,,erites, no pr¡zo de 30 (trinta) dias, notificarão os herdeiros ou
legatários do falecido, inùsrdito ou insolvente, cientificando-os da
existência destc contrato e propondo aliquidação ou contiüuidâde daempresa.

17.6. Os herdeiros ou legaúrios, depois de notificados da existênoia dese contrato, e
caso opt€m por liquidar a sociedade, nornearão em 30 (finta) diaq uma pessoa
legalmenæ capaz de representåJos jrrnto à sociedade e acompanhar o levantamento
de um balanço grral para apuração dos haveres de cada sócio.

17.7. CaberÅ aos herdeiros do sócio administ¡dor a opção em dar continuidade da
sociedade oom os sócios r€msri€sc€nt€s, que, por suå vez, @erão aceitar ou não
dar continuidade a emprcsa, em soriedad€ com os herdeiros ou logatririos do
quotista falecido, interdito ou insolvenûe.

17.8- Caso os sócios remanescent€s não queiram dar continuid¡de a ompresa, serå
procedida I çompetentÊ apuração dos seus haveres, ou, a liquidação da sociedade,
dc apordo com as prescrições legois na hipótese de herdeiros do sócio adminisnador
e sócios reÍranescentes assim optarom.

cr.Árr$il À nfcrM^ oITAv^ - Â n$rsqï.rrcÃo na socfF.panr
18.1. Þissolvida a sociedade, os sócios represontando mais d¿ mståde do Capiøl Social

elogerão o liquidanþ que será um dos sócios, ditando'lhe a forma de liquidação.

18-2. A Socied¡da dissolvida enûarf em lþuidação noß car¡os prwistos em lei, ou em
virtude dc dcliberação dos sócios, e se oxtinguirá pelo encerrarnento da liquidoção.

18.3. Ocorrsndo o disposto nests clåusula, os haverps d¿ Sociod¡de deverõo ser
empregados na liçidação das obrigações c o ttmanesc€ntç, se houver, rateado
entre os sócíos em propoção ao número de quotas que cda um possuir.

w^Ø

r.,4r w

ituntr C@rci¡I do Erttd. do Rio d. atD.iro
Empresa: ÀPPROÀCS COMIJNICACÀO INTEGRADÀ LTDÀ
NIR.E: 332.0837605-1- Protocolot 00-202L/064064-2 Data do protocolo: L2/03/2O2L
cERTIEIco o ÀRQUIVAMENTo en f2/03/202I sos o NÚ¡æRo 00004030491 e denaÍs consrantes do temo de
autenticação.
Àutenticação¡ 3397073888197E539809F504C32818948À5DlECE9C4FD4F6894002ECDF3E26À0

(.li JUf*[l ì lA

Para vall"dar o documento acesse htÈp:,/,/w.Jucerja.rj.gov.br/servlcos/chanceladigital, lnforne o n" de protocolo

P.g. L2/L5
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20.6.

Com rslação ao da forma de PtgsÍtsúo o mesmo
procodimento, aqui previ*o, sará adotado sm out¡os casos eñ que a sociedade se

rçsolvacm relação a seus sócios.

Em caso de exclusão, r€tirads ou em quaisquer casos em gue a Sociedade se

resolver em relação å um sócio, as quotas deste sócio retirante sorão

liquidadas, promovendo-se a apuraçåo dos havenes conforme disposto noste

contrato o em lei- w\

(.

t
(.

f

{.

\

{

{

(.

cr.dUsu r wcúsrur pRrnrnrnÀ- r.nl.rpr rc Ávrr

2L.1. A Sociodade sorå regida pelas disposições da L€i 10.406 de l0 de janeiro
dÊ 20/ll2 c supletivament€, nrs omiss,ões deste [Æi, pelas normas da sociedade

sûônim& I¡i 6.404 de
15 de dezembto de 197ó.

22.1. Fica eleito o Foro Cental da Cidade do Rio de Janeim para dirinír
quaisquer questöes rcfemntes âo prcsento contato, sendo negado qualquer

outo por mais côrnodo ou privilegiado quc seja"

'"flv

atuntr Cürcl.r]' do l.trdo do Rio d. Ju.iro
Empresa: APPROÀCH COMUNICÀCÀO INTEGRADA LTDÀ
NIRE: 332.0837605-L ProtocoÌo: 00-202!/064064-2 Data do protocoto: L2/03/2O2L
cERTIFIco o ÀRoUIVÀMENTo en l2/03/2Q2I soB o NÚMERo 00004030491 e demais constantes do temo de
autentícação .
Àutenticaç¿to:33970738881978539809F504C3281894EÀ5D1ECE9C4FD4F6B94002ÊCDF3E26À0

.'7 \'ri. o lt\ 
-f.'

_Jt JrË_l r lÄ
v

¡I.AI¡SILA¡¡ICIMA NONA - À r*Cr
19.1. A qrch¡säo de sócio poffi ser deliber¡d¡ pela maioria do capital social, mediante

reuniâod€ cotistâs ou alte¡¡@ conhatual, quando ao vaTor de suas corås -rÈ{

serå rcssârcido, mediante o oomp€tentÊ r€sibo, na forma da clár¡sula vig$sima sob
penade manter-se o respectivo valor em t€sourada, assegurando-se à sociedade
o direito de ret€r ev€ritr¡¿is valorcs devidoõ aos sóoios pam compensaçäo por
prejulzo que tenha caussdo À sociedade ou a tffc€iroû.

19.2. O pedido de regrstr,o e arquivamento de alteração contraü¡al. envolvenoo
exclusåo de sócio, dcve estar instrufdo com a prova da comunicaçåo
rÊdizada pesrcalmante ao intercssado, ou, na sua impoesibilidade, por decisão

certmqa{ra por oticiai de registro dc tlh¡los e documer¡toù valendo o envio de

e.mail como prova.

c¡ .Ártstrr r vrcÉsnvru,- o prc 
^ 
twTÀro nos ¡r rvnnrs

20.1. O pagamento dos haveres do sócio excluído ou dos herdeiros em caso &
falecimento far- se'á e'm 12 (doze) parcelas monssis e sucessivas.

2A.2. As pa¡celas mensaÍs e sucessivos não serâo conigidas monstariamenE,
vencendo-se a primein 30 f.ûintal dias aoós o seu fs¡ecimenûo ou do ato da

assinatura ds s¡lda do sócio excluldo.

10.3. Pa¡a efeito de verificação dos havcrcs do representante legal falecido ou interditado,
será efe$ndo, por ocasião do evento, levanta¡nento paüimonial do capital da
emprera" com fins de restituição da impo,r6ncia rclativa aos havercs do
reprcsentank þal faleoido ou interditado, para snt¡ega aos seus herdeiros ou
sucessofgs.

20.4. Caso o ropres€ntânte legal frlecido soja o sócio majoritfuio, scus herdeiros poderão

optsr por suHituíJo na sociedade medi¡nte o recebimento de suas quotas e

o ingresso ne m€sma, constituindo-s€, esta sihração, em uma única exceçilo em
que ficani sem efcito o disposto nesta cláusr¡lC o qual prwê a liquidação das quotas

e se respecfivo reembolso.

20.5

Para valldar o docmento acesse htÈp://ww.Jucerja.rJ.gov.brlservicos/chanceladigital, lnforme o n" de protocolo

Prg. 13/15

þ



(

(

(

i

(

t

(

(

(

(

(

(

(

(

i

(

(

(

{

(

E por osnarun assim justos e confrstsdoq ¡ssinâm o pr€s€Núe ißtrurnento eo I (uma) vía.

Rio de Janeiro,2S de janeiro &,2021.
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I'OS SANTOS

THEOPHILO DA

ALVDS COTJRA

MOT'R.A

CINTTA

!åuIZ:rt*,¡firæ.¡ {t
cRrsrrANA MAcaDo pl.Árz AJVTÁRAL

PAULA X'RANCO AMABILE

ESîA ?ÁGINA F¿Z PtnTE DA I8o ¿nn*¿çttO D0 CONTRAf&¡:
soculL ApptoAcrr coi{urucAçÅo wrnentoe LTDA

1.

(

(

l

I

¡trDtr Cürcirl do E.t¡do do Rio d. 'tu.iroEmpreaa: ÀPPROÀCB COMUNICÀCAO INTEGRÀDÀ LTDÀ
NIRE: 332.0837605-1 Protocolot O0-202!/064064-2 Data do protocolos L2/O3/2O2L
CERTIFICO O ARQUMMENTO en 12/03/212r SOB O NÍIMERO 00004030491 e demais consranres do temo de
autenticação.
AuLentÍcação:339?07388819?E539809F504C32818948À5D1ECE9C4FD4F6894002ECDF3E26À0
Para valldar o documento acesse http://ww.JucerJa.rj.gov.brlservlcos/chanceladigital, informe o no

7\oL -r,'
JLJfE:l ì i/\
"., n l¡ri rLr , ,,r ;

J

de protocolo

9.s. LllL5

/t{



(',
{

Presldêncle da RepúbllË

særotarla de Mlcþ e Pequena Emprsa

Sccret¡rls de Raclonâllação ê SlmpllñÉção

D€partam€nto de Reglstþ Empnsârlal e lntegEção

Junta Comerclal do Estâdo do Rlo d€Jen€iro

TDENTTFTCAçÃO DOS ASSTNANTES

CERTTFTCO QUE O ATO DA APPROACH

33.2.0837605-1, PROTOCOLO 00-20211064064-2,

NÚMERO (S) 0000,1030491, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

COMUNICACAO

ARQUIVADO

1.,
JUCEIiI'14(-
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INTEGRADA LTDA,

EM 121031202t, soB

NIRE

o

NomoCPF'CNPJ

12 de março de2021

\
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

Secretário Geral

ùr¡¡t¡ Cøral,¡l do Ettrdo do Rl,o dr atu.iro
EmpTega: APPROACH COMUNICÀCAO INTEGR,ADÀ LTDÀ
NIRE¡ 332.083?605-1 Protocoloz 00-202L/064064-2 Data do protocolo¡ L2/03/202L
CERTIFICo o ÀRoUrVAMENTo en L2/03/202I SOB o N(¡lrERo 00004030491 e denaia constanres do
temo de åutenticação.
ÀutentlcaÇåo:3397073888197E539809F504C32818948A5DtEC89C4FD4F6894002ECDF3826À0
Para validar o documento acesse htÈp;//ww. jucerja,rj.gov.brlservícos/chanceladigiÈal, infome o no

1t1
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ffi
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAGIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DATA DE ABERTURA

29/05/2009
coMpRovANTE DE TNSCR|çÃO E DE STTUAçÃO

CADASTRAL

NUMERO DE TNSCR|çÃO

10.906.993/0001-r9
MATRIZ

NOME

APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ffi

PORTE

DEMAIS

70.204-00 - Atlvldado¡ de consultoria em gestäo empresarial, oxceto consultoria técnica especffica

03.91-7-00 - Agðnclas de notlcla¡
63,99-2-00 - Outra¡ atlvidades de prestação de servlços de informação não especificadas antorlormento
73.114{10 - Agôncias de publicldado
73.19-0-01 - Grlação de estande¡ para feiras e exposigões
73.19{r.02 - Promoção de vendas
73.19{l-03 - Marketlng dlreto
73.19{t.04 - Gonsultoria em publicldade
73.20-3.00 - Pesqulsas de mercado e de opinlão priblica
74.204.o1 - Atlvldades de produção de fotograflas, cxoeto aérea e eubmarlna
74.90-l-99 - Outras atlvidadee proflselonals, c¡ontlf¡cas e técnlcas não especiflcadas anteriormente
82,30-0-Ol - Serviços dc organlzação de feiras, congreaaoa, exposlçöes e festas

206-2 - Sociedado Empresárla Llmltada

LOGRADOURO

R EDUARDO GUINLE
COMPLEMENTO

PARTE

CEP

z¡.260490
BAIRROiDISTRITO

BOTAFOGO
MUNICIPIO

R¡O DE JANEIRO

ENDEREçO ELETRONICO TELEFONE
(211254-2374

ffi

CADASTRAL

ATIVA
DATA DA STTUAçÃO CADASTRAL
2910512009

MOTIVO

ffi
DATA DA S|TUAçAO ESPECTAL

NUMERO

57

UF
RJ

16t46t2021

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 1610612021às 10:10:35 (data e hora de Brasflia). Página: l/l
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Comprovante de lnscrição e Situação Cadastral

Prefeitura da Gidade do Rio de Janeiro
Secretarla Municipal de Fazenda

Subsecretaria de Tributagão e Fiscalização

Goordenadoria do ISS e Taxas

coMpRovANTE DE TNSCRçÃO E DE SITUAçÃO CADASTRAL

Aprovado pela Resolução SMF No 2829 de 09 de dezembro de2014.

Emitido no dia 16/06/2021 às l0:11
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04to7t20090,452.922-7

DAÏA DA
rNscRrçÃo

rNscRrçÃo
MUNICIPAL

1710312021DATA DA SITUAçÃO CADASTRAL

ATIVOsrTUAçÃO CADASTRAL

RUAEDUARDO GUINLE, 57, BOTAFOGO
222604/50

ENDEREçO COMPLETO

2GERÊNCIA REGIONAL DE
LTGENC|MENTO E FTSCALTZAçÃO

4GERÊNCh DE FTSCAL|ZAçÃO DO tSS

VEDADOS INGOMODOS E PREJU'ZOS AVIZINHANCA
VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOGAL
VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL
SIMPLES ESCRITORIO

RESTRTçÖES

226335 - ASSESSORIiA A EMPRESAS
2I9O29.AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2191U. EXPOSICOES FEIRAS DE AMOSTRAS E CONGRESSOS
219I50. REPORTAGENS E JORNALISMO
219169. PROMOCAO E DIVULGACAO
219177. PESQUISA DE MERCADO E OPINI,AO PUBLICA
219193 . MARKETING
219223 -PUBLICIDADE
219240 . VERIFICACAO DE CIRCULACAO DE JORNA¡S E REVISTAS
226{|6. RELACOES PUBLICAS, SERVICOS DE
2261Æ3 . PROGRAMACAO VISUAL
226696. PROVIMENTO DE ACESSO E INFORMACOES JUNTO A INTERNET

ATIVIDADES ECONÔMICAS

I 0.906.993/0001 -1 ICPF OU CNPJ

NOME FANTASIA

APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA LTDANOME OU NOME EMPRESARIAL

dief .rio.rj.gov.br/smf/certecweb/impfichasc.asp 1t1



Consulta Regularidade do Empregador16106t2021
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CAIX¡\ Ë,CC,NúM ¡TP, FF NE RAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 10.906.9e3looo1-19
Razão Social nppRoAcH coMUNIcAçÃo INTEGRADA LTDA

Endereço¡ R EDUARDO GUINLE 57 PARTE / BOTAFOGo / RIo DE JANEIRO / RJ /
22260-O90

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 Têmpo de Seruico - 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¡ 25 / 04 / 2O2L a 22/ 08/ 2O2I

Certif icação N ú me r o¿ 2O2LO 425022L227 823 I t7 6

Informação obtida em L6/O6/202t tO:L2:52

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

$
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PODRR JUDICTÁRTO
JUST]ÇA DO T',RABA] HO

CERTID.IO NEGATIVA DE OÉSTTOS TRABALHISTAS

(

(

Nome : APPROACH COMUNICACAO

CNPJ: l-0.906 .993/ 0001-1-9
Certidão n" : l-8859656/202].
Expedição: L6/06/202I, às
Validade: L2/L2/202L - 180
de sua expedição.

INTEGRADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

1-0 : 1-5:52
(cento e oitenta) dias, contados da data

(

Certifica-se que APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA (MAIRIZ E FILTAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o no 10.906.993/0001-19, NÃ,O CONSTA do
Banco Naci-onal de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Lej-s do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 2QLI, e
na Resolução Administrativa no 1,410/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribuna j-s 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 condj-ciona-se à verificação de sua
autenticídade no port.al do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www. tst. j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORT{AçåO TITPORTAÀITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabal-ho quanto às obrigações
estabelecidas em sent,ença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Concil- j-ação Prévia.
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MIN¡STÉR|O DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla€eral da Fazenda Naclonal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBffOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍUDA
ATIVA DA UNñO

Nome: APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
CNPJ: I 0.906.993/0001 -l I

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dfvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral 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 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 allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do aft. 11da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bÞ ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2110t2014.
Emitida às 19:33:22 do dia 0810412021<hora e data de Brasília>.
Válida atêO511012021.
Código de controle da certidão: 378E.FFE6.5E95.7345
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITUR.A DA CIDADE DO R¡O DE JANEIRO
sEC:NErARIA MU¡¡ICIPÀL DE FAZENDA E PI.A¡¡E.AMEH1T

cooRBEr,¡ADOñtÂ BO rg5 E T.AX.As

r\¡oME / nnzÄo roctat- I EHoEnEço

APPROACH COMUN¡CACAO INTEGRADA LTDA

RUA EDUARDO GUINLE 57

BOTAFOGO RIO DE JANEIRO 22260.090 RJ

HeAutenticaçåo: 8603607454
órgâo: Fp/SUpTF/ctS-4

Controle: 1751012021

rHscñtçÄo MUNrc.rPAr

4.452.922-7

CNP¡/CPF

1 0.906.993/0001-19

cERnDÃo NEGAÛuA DE DEEtTo tto tMposrosoBfiF sEßv,çosD E euâLgu!fr, NATURE¿A - Modpto l

CERT¡F¡Cû que, atÉ ã presenle dåta, em relação äo contribu¡nÌe acimã qualificado, não há auio de infração,

nota de lançamento, parcelamento, débitro confessado em pedido cle parcelamentc ou nata de dÉbito

pendentes do pagamento ¡ntegrà1, ou dÉbito escriturado em livrs fiscal ou declarado pÈr ne¡o eletrónico,

vencidas e näo pagos. Fica, entretanto, aregurado ao Municipio o direilo de cobrança de qualquer débito que

vier a ser verificado posleriormente, inclusive no que diz respeito ås penalidades cabíveis previsTas na

legislaçäo em vigor. A presente Certidão, válida parð todðs as inscriçðes sediadas no Munícipio do Rio de

Janeiro, vinculadas aos oito primeiros digitos do CNPJ ou ao CPt acima, serve conìo prÕv¡t perante qualquer

órgão público ou privado.

VÃLIDADE: I80 fcento e oìtental d¡as *¡ dato do sua expedìçüo.

Certidão expedida corn base na Resolução SMF nP 1897, de 23t121200s e alteraçôes posteríores.

Rio de Janeiro, 11 de MARÇO de 2021 HORA:15:29

Carimbo e Assinatura ds Fiscal de Rendas

0B5ERVAçöE5

A rltt2fttiridod,e desto ce¡tiúa deverâ *r tonfirnnda nø p.qim do,gerretnn? Münù ir;,t d€ Ftrênds e Ffrne¡-otnenÞ nsi¡f€rn€tí*s núereço

lJttpl/,1v;r, r"¡. rr *, ¡j.$riç, br,J ¡nf

O gre*nte dæwnenw nb cetifrco inexístêIrø, de dÊbîøs da lmmrsto s*re Jeruços dr Quolq.¡er.lV{¡tur¡¡sd€c lorrt',os pe¡c ¡.'¡¡ntriùr¡l¡r€ no

åmLito doßegÍme Especid unifßd,o de Arretaddçbde ttibúrosE ContribuifusdevídospelasMicroemprense Íl'npresosdeFeg üeno pørts-

'gtlrd€5,Ydúr'onqr. Cow o cont¡ibu¡ilt€ eejo ou fånâ o sido optot¡t€ pzlosimplesl.latro.nd na ítltÍmos 5 lrircoj a¡os! ¡r pres€¡te certidão deverå

*r Eo,ñplefd'entû,dûpan certidh de SiÌwñoF¡fütþrnecida pelaßeceitoFederal doErssil.
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Código de Gontrole

X8C9MCXM99ü

PREFEITURA DA CIDADE DO RlO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Munlclpio

Procuradoria da Dlvlda Atlva

Página 1 de 1
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CERTIDAO NEGATIVA
Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer d fvidas de responsabilidade do sujeito
passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNlClplO
DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administraçåo, relativamente a APPROACH
COMUNICACAO INTEGRADA LTDA , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o no

10.906.993/0001-19, inscrição municipal no 1.(X9.9704, com endereço no(a) R EDUARDO GUINLE, no 57- RJ Cep:
22260-090, certif ica q u e

NÃO FORAM APURADAS |NSCR|çOES EM D¡V|DA ATTVA

Ob¡ervaçöes Gomplementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA, inscrita(s) no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas sob o no do radical 10.906.993/.

Esta certidäo compöe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

observações Rio de Janeiro,RJ,21tost2o21

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dlvida ativa do
Municfpio do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos nåo inscritos em dlvida ativa deve ser certificada pelos órgãos
responsáveis pelas respectivas apuraçöes.

3. Esta certidåo poderá ser renovada a partir de 0510912021 . A certidão de situagão fiscal é expedida no prazo de 1Odias,
contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa
física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das d lvidas apontadas nesta
certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de infcio de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando
devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Gódigo de Controle impresso
acima no endereço damlnternet.rio.rj.gov.br

lvo Marinho de Banos Junior
Procurador-Coordenador

Procuradoria da Dlvida Ativa
Mat.'l'11297.772-6
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SERVIçO REGISTRAL - RrO DE JANETRO - CAP¡TAL
FINALIDADE EXCLUSIVA declarada pelo requerente:

LICITACAO.

2t / 04 / 202L>26 / 04 / 2O2t 139)

2021 42081 2989-00 1 /00 1

Oficio do Registro de Distribuição
RUA DO OUV|DOR,63 - 2! ANDAR - CENTRO - RJ

Delegatáilo: Léllo Gabilel Hellodoro dos Santos

GERTTDÃO DE REGTSTRO DE DTSTR|BUTçÃO DE FETTOS AJUTZADOS
O REGISTRADOR DO ls oFIcIo Do REGIsrno oe DFTRIBUçÃo DA cIDADE E

COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

CERTIFICA
com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ fÉ OUE, revendo em seu poder e Serviço os |ivros e/ou
assentamentos das d¡str¡buições em curso ou andamento relat¡vos a:
l¡ ralÊnctAs, coNcoRDATAs, ¡r'¡solvÊrctAs E REcueeneções JuDtctAts DtsrRtBUtDAs A UMA DAs
VARAS EMPRESARIAIS.

DEsDE Dgzorro DE ABRrL DE Dors MrL E ut',r arÉ Dpzorro DE ABRrL DE Dors Mr
L E vrNTE E uM (LB/04/2oot erÉ Lg/04/Zo2L) , dele (s) *********************
*_*_*_*_*_*_*_*_NADA_CONSTA_*_*_*_*_*_*_*_*
Rclativamente ao nome de APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - CNPJ: 10
. 90 6 . 993 / 00 0 1-1_ 9* * * * * * * -r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rio de Janeiro, Capital em 2L/04/202L. QUALIFTCaçÃO conf. o requerido.
Emolumentos Tab.0l-. Ato 0L: n$ 43t70, Tab.04-Ato 0B: n$ 44|65, LEI 6.37
0 Art.2 54: n$ 0,89, FETJ: R$ L7,67, FUNDPERJ: R$ 4,4L, FUNPER,J: n$ 4,4
L, FUNARPEN: R$ 3,53, ISS: R$ 4,70. TOTAL: R$ L23t96. EU, ADRIANO COUTO
VEIGA (Mat.94/3809'), Oficial Substituto a assino digitalmente.

CERTIDÃO ESPECIAL - (ART.21, S 1O, IV CNCGJERJ)
ESTA CERTIDÃO REFERE_SE ÚNICA E

EXCLUSIVAMENTE AO ASSUNTO REQUERIDO.

1e

Poder Judiciár¡o - TJERJ
Conegedoria Geral da Justiçâ

EDTC 11068 LFR
Consultå a validade do selo em:

https/ /vwwS.tjrj jus.br/sitepublico

- A autsnticidado desta cerlidão devorá sor conlirmada na páglna da C€ntral Eletrônica de Registros
Ptibllcos - ANOREG RJ (http:/tualidador.e-cartoriorj.com.br).
- A certidäo elêtrônica eslará disponfvel para download pelo perfodo de g0 (noventa) dias após a sua
€missåo.
- Para a validaçáo deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo
validador e-cartoriorj, disponfvel na apple store ou Google Play.
- PÍovimsnto CGJ n'89/2016, rêgulamonta a emissão e o uso ds cortidões elstrônicas pelos serviços
extrajudiciais do Estado do Rlo de Janeiro.

d
CERP: 3C5431 9A-298F-4403-92F8-5EF26E808F5F Página 1 de 1
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2o.. Ofício do Registro de Distribuição
RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 7o. ANDAR - cEp 2001 1-020

CERP: 3c57 Ð0d-7 645 -4363-8a7 2-f9 1tu0667 67 f
REQUERIDA EM: 2110412021 e4ss24
MODELO(C)>> CERTIFICA A a B << 

02/e2 Pas: o00L

PARA FINS DE: LICITACAO

Ronaldo Cramer Moraes Veiga - Oficial Registrador
Jorge Constancio Cassas - Substituto

cERilDÃO DE REGTSTRO DE DTSTR|BU|çÃO DE FETTOS AJU¡ZADOS
o REGISTRADOR DO 2o. OríCrO DO REGTSTRO DE DTSTR|BU|çÃO On CTDADE E COMARCA
DO RIO DE JANE¡RO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C Ae DA FÉ
QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS OSrnreUrçOeS EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Ações de Falência ou Concordata dlstribuldas as Varas Competentes, bem como, Inquéri-
tos,Judiciais Falimentares ou FaJ-êncj-as Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186
da Lei de Falências), Recuperações ,Judiciais;

B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde L3/03/L974, que t.rata da intervenção e
Ltquldação Extrajudicial de lnstltuições Financei-ras pelo Banco Centralrdo Brasil ou
Minlstério da Fazenda, desde:

DEzENovE DE ABRIL DE Dors MrL E u¡¿ arÉ DEzENovE DE ABRrL DE Dors MrL E vrNTE E u
M (19/04/2001 a L9/04/202t1 dele(s)

. -. -. -. -. -. -. -.NADA CONSTA. -. -. -. -. -. -. -Relatíva¡nente ao tilome de APPROÀCH COUTTNICACAO INTEGR.âDA LTDA gualif
ícação: 10906993000119 (confo¡me requerido) .-.-
EMITIDA EM:.221O412021, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. ToTA LR$: 123.96
EMOL R$: 88.35 - PMCMV(2y.)F$:0.89 - FEru(æe6)R$: 17.67 - FUNDPERJ(5%)RS: 4.41 - FUNPERJ(57dR$:4.41 - FUNABPEN(47dRS:3.53 - ISS(5%)R$:4.70

Poder Judiciário - TiIER,J
Corregedoria Geral de ilustiça
Selo de Fiscalização Eletrônico

EDSOs8059-irw
ConsuLte a validade do selo em:

https : / /wwtt3 .ljxJ. jus . brlsitepublico

EI

EI
Para a valLdaçåo d68t.ê docmento através do QR Code deverá ser
utlllzado ôonênte o apllcatlvo valLdado! €-cattorlorj,
dl"sponlvel na apple store ou coogle PIay,
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cProvLnento CGJ 89/20L6 regulsenta a enLgsåo e uso de ce.Èldõèa eletrônLcâa peLos servlçgg exerajudicial6 do Eatado do Rio de JaneÍro
, A autenttcldado deata q€¡ttdÁo dGverá 6ar confLmada na páglna da Contral Elot!ônic¡ d6 R6glacrae Públlcos-ÀNOREc/RJ (http:,/,/våI1dador,ê-carto¡torj,con.br'

À c6¡tldåo sletrônlqa estará dlaponlvel para download pelo pêrlodo de 90 (novênta) dl-as após a aua emlssåo.
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( Requerida em 2L/04/202r g191LO6/2O2L-L. O0
Finalidade declarada FINS NEGOCIAIS / col¡coRnÊtqcraModelo ES'ECIAL folha0l

30 Ofício do Registro de Distribuição da Capital 0e030588s1
-_ Av. Erasmo Braga, 227 - GruW 2O1 - CEP: 20020-902

CERTIDÃO OO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE FEITOS AJUIZADOS(

(

(

(

CERP: ccSdbc3&M61-430$82c91c7edd1 5c62e
- A autenticidade desta corlidao deverá ser conflrmada na página da Central Eletrônica d€ Registros Prlblicos ANOREG RJ

(htþ://validador.êcartorio.com.br)
- A csrtidåo slgtrônica 6stará disponfv€l para download polo perlodo ds g0 (novênta) dias após a sua omissão
- Para a validagão dests docum€nto atraves do QR Code d6v6rá ser utillzado somente o aplicativo validâdor Ècartoriorj,
dlsponfvol na Apple Store ou no Google Play
- Provimento CGJ n"89/2016, regulamenta a emissão e o uso d€ cêrt¡dðes eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado
do Rio ds Janeiro

o REGISTRADoR Do 30 oFlcto Do RectsrRo DE DtsrRtButçÃo on croloE Do Rto DE JANEIRo cAptrAL Do EsrADo Do Rto DE
JANEIRO, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU ASSENTAMENToS DE SEU oTfcIo RELATIVoS A FEIToS EM ANDAMENTo No PERIoDo
REQUERIDO E NO QUE CONCERNE AOS ASSUNToS ABAIXo DISCRIMINADoS, oERTIFICA e oÁ rÉ

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência
Empresarial;
b) lnventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas,
declarações de ausência e outras açöes e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfaos e Sucessões;
c) Ações distribuídas as Varas da lnfância, daJuventude e do ldoso mencionadas nos parágrafos 1o e 3o do artigo 33 da
Consolidação Normativa da CGJ, desde
DEZENOVE DE ABRIL DE DOIS MIL UM ate DEZENOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE EUM (19/04/2001 ate
19/04/2021) deles NADA CONSTA contra o nome de: APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA,
qualificacao: CNPJ 1 0.906.993/0001 - 1 9 (conforme requerido)
Emitida em 21/O4/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971109: NÃO
CONSTAM.
EMOLUMENTOS R$ 88,35 (lab1, Atol e Tab4, AtoB) + R$ 0,Bg (Lei6.370/2012) + R$ 17,67 (FETJ) + R$ 4.41
(FUNDPERJ) + R$ 4.41 (FUNPER.J) + R$ 3.53 (FUNARPEN) + R$ a.70 (L817128/2O15) valor total R$ 123,96

Poder Judiciário - TJERJ
Corr€gedoria G€ral da Justiça

Selo de Fiscallzagäo Eletrônico

Consulte a validade do selo em:

Gert. PrOC. pl ILUIZ hþs/Ait'ww3'tjrijus'br/sitepublico
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30 Ofício do Registro de Distr5'buição da Capital'
Àv. ErasDo Btaga, 227 - crupo 201 - cEÈr 2OO2o-902

CNPJ¡ 27.532.571/0001-23
contatoas QU 2262-9543 | e-nail: 3ordo3ord.con.br

DATA DA CERTID ÃO= ZT IOIIZOZ'I

Nn SEDE: 0903058851 | 8191106/2021

Valores deta¡hados do Ato

REGIBO: 37814112021 FUNCIONARIO: LUIZ

Ne E-CARTORIO ; 2O21 42081 2989

Rt+70Rt3.4tRt ¡t¡lF¡ I¡IR3 l?,ttmoßßmscEæIMYSm1M
LE|'r_1rÀttñ1aFUIIÄFÞEI¡FUNPEFJFUNDÞENJFEIJLEt 6_!t70/!tor2EllOLUltEtrfogSEnUCôSELOil. afo

Vrlor Cedldåo: R¡ 1Z¡,96
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CERTIDÃO HODELO ESPECIAL DE
FALÊNCIA

DESTIT{A.SE EXCLUSIVAIIET{TE À
LICITACAO

202L4202548526
Emolumentos:Tab 16 ltem 01 R$43,70Tab 19 Item 08
R$44,65 (FETJ) R$:17,67 (FUNPERJ) R$:4,41
(FUNDPERJ) R$:4,41 (FUNARPEN) R$:3,53 (CG -
PORTARIA 1il73) R$:0,89 (I.S.S.Q.N,) R$:4,70 =
Total R$:123,96

4"Ofício do Reglstro de Distribuiçäo
0

Hcrmcs Valvcrdc da Cunha Vrsconcellos Filho
Titular

Hcr¡nes Valvcrde ds Cunha Vâsconcellos Netto
Substituto do Titul¡r

0 OFrcrAL RIGISTRADOR D0 4', 0r'Ícr0 D0 REGTSTRO D[ DtsTRrBUtçro m cmtDa D0 RrO D[ JANHR0,

CAPITALDO ESTADO DO RIO D[ JANIIRO, NOMIADO NAFORMADAIII,
ANDREA

( 0)
2L/04/202t

g ts ts E I E E 0 E
fo].ha:
L2zL2z0L
DSN72 0 8 4

1

e OÁ fÉ QUE, ao verlflcar os l¡vros e/ou assentamentos de seu Serviço Reglstral, relativos a feltos em curso ou andamento, no perlodo
requerldo, no que concerne aos assuntos abalxo:
I - Ações de FALÊNCIAS, coNcoRDATAs, necupeR¡çöEs JUDICIAIS e demais ações e precatórias distrlbufdas às varas com
competêncla Empresarlais;
II - Inquerltos ludlciais Fallmentares ou falências dolosas as varas crlmlnals ou outras (art. 186 da Le¡ de Falências);
Ut - trufenOlçÃO e/ou IND¡SPONIB¡UDADE de BENS, previstas pela lei no 6024 de t3/O3/L974, que trada da intervenção e liquidação
extrajudlclal de lnstltulçöes flnancelras pelo Banco Central do Brasll ou Mlnisterio da Fazenda;
rv - Il.¡ve¡¡tÂn¡os, TESTAMENToS, ARRoLAMENTOS, ARRECAOAçÕeS, nOmIruISrnnçõeS pnOVISÓnrAS, TUTEI-AS, lntenOlçöes,
CURATEI-AS, oeCuauçöeS de AUSÊNCIA e outras ações e precatórlas dlstrlbuídas às varas com competênc¡a em Órfãos e Sucessões
afetos a este Offclo;
V - Ações dlstrlbuldas às varas da lnfância, da Juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e tercelro do artigo 33 desta
Consolidação, desde:

DE .âBRII¡ DE DOIS IIII, E T'II ate
DE ÀBRII¡ DE DOTS HII¡ E VINTE E I'Mque dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de

APPROACE COMT,NTC¡¡C¡;O TN'rßCRADA LIDA
cNPur:10. e06. ee3l0001-Le/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
REQUERIDA E EMITIDA EM 2L/04/202].,RIO DE .JANEIRO.
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE : LICTTACAO. / /

- A autenticldade desta ceÉidão deverá ser conflrmada na página
https: / /va lidador.e-cartoriorj.com. br
- A certldão eletrônica estará disponfvel para download no s¡te
https://e-cartorlorj,com,br pelo perlodo de 90 (noventa) dlas após a sua emlssão.
- Para a valldação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente
o aplicativo val¡dador e-cartorlorJ, dlsponível na apple store ou Google Play.
- Provlmento CGJ no89/2016 regulamenta a emlssão e o uso de certldões eletrônlcas
pelos servlços extrajudiclais do Estado do Rlo de Janelro.

CERP r 4f98bf 1f-845d-46b9 -8L37 -07 399f2600f8

/ / / / / / / / / / / / / / / / / // / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / /// / /
/ / / / / / / / / / / / / / / / // / //
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92L25992L3473001 Marcos da Silva Goncalves
CONFERIDO POR:

Poder Judiciário - TJERJ
Corog€dor¡a Goral da Justiça
Selo de Fiscalizaçåo Eletrônico

EDSN72O84 UWK
Consulto a valldade do selo em:
https :/,r¡r¡ r3.lj rl.l us.br/sltepublico

Dt
o

P¡r¡ bsix¡r o reclbo acesse httpr://www.¡ldistribuÍdor¡om.br/llrec.lbo e inforæ o códigozTLAßC2B75B4m299EDL64^8857D5ID0 ¿)
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EEtado do RLo de ilaneLro
CLdade do RLo de ilaneiro

70 OFICIO DE REGISTRO DE DISTRIBUICAO
Rua da AEsenbleia 10 - Ss-La 221-2

Centro Ca¡rdLdo Mendes

I¡AIR PIRES DÀ FONSECA, reEponsavel pelo expedJ.ente
do 70 ofLcLo de Registro de DLstrLbuÍcao ( de TLtulospara ProtesÈo ) da CapJ.taI do Estado do Rio de üa¡¡eL¡o,

CERTIFTC¡I
çlue tevendo og regJ.stros das distrLbuLcoes de duplicatas, trípli-
catas, riotag proml-ssorfas, Ietrag de cambio, cheques, rwarranÈEr,
debentures, corùrecfmentog de f rete, conf LssoeE de dJ.vJ.das,
verLfLcacoes de contas, conÈratos de canbLo, cedulaE de credito
ba¡rcarLo e outros docunentos de dLvLda, feitas em Eeu
servico degde 01 ABRII¡ 2016 ATE| 22 .âBRIL 2021

NADÀ CONSTÀ COllTR.ã, APPROACH COMttNIeå,eåO IIúTEGR.àDÀ f¡fþl[===================
COMO CGC: 10906993000119-=E==-=========-====E===================-======
( *I¡M* ZERO*ìIOVE* ZERO*SEIS *NO\rE*I[O\IE* TRES * ZERO* ZERO* ZERO*[¡M*[¡M*NO\IE* )

O REFERIDO EI \TERDADE E DAI FEI.
CerüLdao eml-tfda em nome de APPROACH COMITNICACå,O INTEGRiIDÀ f.ff,t[==========
Cgc / cE f 10906993000119
RIO DE i'ÀITEIRO (RiT),26 .ABRIIJ 2021

EU, R.E, A ASSINO.

TÀBEIJA ITEM ATO EMOIJT'MENTOS
Poder iludicLarLo - [iIERiI

Corregedoria Ge¡aI de ilustica
Sel-o de Ffscalfzacao EletronLco

EDQK 77337 BI|R
Consulte a validade do Eelo em:
wwr3 . tJ rJ . Jus . brlsiteBubllco

01
o¿

1 Buscas
8 Cert,ext.ILv.

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

22,90
44,65

67,45
7.3,49

9 r43
0, 89
3r 59

9¿, 95

EMOTJI'MEIITOS
F.E.T.J 20olo

FDPERiT+FPERJ+FT'NPEN 1{96
ATOS GR.AT.E PMC!ff O2olor.s.s 7L28/t"s

TOTAIJ DO ATO

ProvLnento CGif no.89/2OL6, regrulanenta a eniseao e o ugo de certidoes
elet¡onfcas pel-os gervLcos extraJudl-ciale do Estado do Rio de ilanel-ro
SAC: (2L, 2531-2100

I rutGtlold.d. (b.r¡ o.trtld¡o d¡rr r¡ oolt¡rd¡ Eo .lt d¡ qEtrr1 tlotrôÈlor
a!. ¡.gl,rtro. Élloor - ¡mf-&t (btt¡¡r//rrltdrdor..-o.rtortoEJ.oc.br) .
f Gttd¡o obt¡ôn:lor o¡tr¡f d!,ftoû.fÐI ¡nn dwlorÄ ¡¡¡lo ¡¡o¡fodo d. go(¡ærnt )
ðtu r¡tór n¡r dtdo,
CERP e28531b6 - 87b6 - 47 96- 8d0a- d968add64767

ñ



cERP : 0¡8360.f{dlsbll{6ab-7ce6oeab8t0o SE'2021/029739'001
- A autentlddade desta certidao deverá-ser conllrmada_na.página da C€ntral El€ûûnicå d6 R€gist¡os Públicos - ANOREG RJ (http://valldadr.r-cartoriorj.com.br)
- A cort¡dão el€bônica ostará dlsponlvel para domload pelo periodo de g0 (noventra) dias apóõ a sua emissão
- Para a validação destê documento atraves do QR Code deverá ser utulizado somente o aplicativo valldador {artoriorj, disponlvel na appte store ou Google Play

9o Ofício do Registro de Distribuição da Capital(
(

(

(

(

(

(
(
(

(
('

AV Nllo Poçanha,26 - 6 andar- RJ -TEL(21)3231-7709 - CNPJ :27.586.239/0001-41

CERTIDÃO TSCAL E FA¿ENDÁR|A
Emltlda atcndendo a Loglrlagão Fod.r¡l vlgrntc(Art. l3¡f,20-5,206 c 209 do GTN),o CODJERJ c as norma¡ da Gorrcgedorla - Gcrat da Justlça,
MA,RCIO BAROUKEL DE SOUZABRAGA" OFICIAL DO 90 oFIcIo Do REGISTRo DE DISTRIBU¡çÃo DAGAPITAL Do EsTAI,o Do RIo DE JANEIRo,
nomcldo na fofme da lel, ruvendo cm ¡eu poder o ¡orylgo or llvro: de Rcglrtro, Papólr,Flchárlor, Arqulvor e{ou Ár!€ntamentot das Dlstrlbulçöes

e Comunlcaçöer ¡ocebld¡¡ do¡ órgåor e rervlgo¡ competentea, CERTIFICA CONFORME O REQUERTDO, e DA FÉ,obrervados os artlgos
13'28 c tll Lc¡ 8935/9¡1, com ¡cfcrûnc¡a àr butcar do¡ asruntos abalxo, no porfodo ccrtlflcado, crcoto ar rulaclonada! àr EXECUçÕES F¡gGAIS para
a¡ quab !. r¡allza bu¡ca Intosral nor reslrlror dost¡ Serwntla, e, quc, de¡de I g de Abfll de 2001 à 19 de Abfll de 2021 ,
! . EXECUçöES F¡SCA|S PROIIOVIDAS PELAFAZENDA PÚBLßAÍIIUNICIPAL E SUASAUTARQUIAS;

!I . EXECUçöES FISCAIS PROMOVIDAS PELAFAZENDA PÚBUCAESTADUAL E SUASAUTARQUIAS;

ll! - Açöc. dc DMda Atlva do Munlclplo do Rlo d. Janclro dl¡trlbulda¡ å Vara com competôncla fazondárla espoclflca,

!V - Açöe¡ do Dlvlda Atlva do E ttdo do Rlo do Janelro dl¡trlbulda: à Vara com competåncla frzondárlr erpeclf¡câ;

V - Agõeo promovldar pelo Munlclplo, peto Ertado e cuar Artarqulas, tals como: Ordlnárlar, Sumárlaa, Poseecsórlar;

Vl - iledlda¡ G¡utelaros promovldas pelo fllunlcfplo, polo Estado o lua¡ Autarqulas, tal¡ como:
Produgão Antec¡pada do Provat, Notmcaçöe!, lntcrpolaçõer;

Vll -Açõer e lledlda¡ Gaulelare¡ dl¡trlbufda¡ à¡ Vara¡ de Fazenda Públlc., tals como: Ordlnáda!,Sumarf3llma¡,Dêsaproprlaçõor,
Dcepclor' Posaosaórlrt, llotlflcåçõor, ProduçåoAnteclpada do Provas, Proteatoa, lntoÌpelaçöcs, Cartas Precatórlar c outras;

vlll -Açõot c Prccrlór¡ts dc compctåncla dot¡u¡zâdo¡ Erpoclals da Fazenda Públlca. (Allnc8 acrecclda pclo Provlmcnto GGJ no 31t'110111,
ouE GERÎF¡CA 6371778

NADA CONSTA CONITA O NOME dC *.IPPROACH COMT'NICåC.AO INTTG
R.BDA LTDA, com C![Prf : 10.906 .993/O001-19, *****************
dados estes fornecidos pelo requerente, conforme cópia do pedído de
CertidãO arqUiVadO neSta SefVenti¿. *****:k*************tr**********rr****
Río d¡ dlaneiro, 22 de lbri1 da 2O2L
lt¡oluD.nto.: BU8CI Rg 95,95 + (Rg 19,19 do fE|[at + Rg {,?9 do runDPEn¡t + R$ a,?9 do n¡npER.t + R$ 3
,83 do funìRPED¡RÂt + Rg 0,89 do Pundoitc + Rg 5,09 do ISg)

Valor do Ato: R$ 13{,53
E'INAI¡IDADE : I¡ICIÎIC.ÀO

sE-2021/ 029739-00r
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Protoco
( 001 /00
BuscadoEu, Ofi

1o:
1)
Porcl-aI

: TIEFERSON
a assino:

Pod.r itr¡dtcIú8io - ltEnat
Cortag.dosl'a C.r¡l a atr¡aÈtçt

g.1o d. tl.a1lt.ç¡o .l'.trôn:[ct
EDSI96590 ABB

04/22-07:41 t5I
Consulte a vaLidade do selo em:

https : //m3.tJrJ. Jus.brlsitêpublico
arqBusca : 20210420
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tfilmrllllllflllsE-2021/029739,001 096590

Provimento CGJ n'89/2016, rôgulsmenta a emissåo e o uso de cêrtidões €lebôn¡cas p€los servigos oxtrajudicia¡s do Estado do Rio de Janeiro
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ou06l2021 www4.tjrj jus.br/CLP/certidao.aspx

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTID^Ã.O

No 2021.375.10929

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/Rl por APPROACII
COMUNICAÇÃO TNTEGRADA LTDA , CNPJ/CPF n" 10.906.993/0001-19 , CbRTIFICO, para
fins de prova em Licitaçäo Pública que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e
quafro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil
novecentos e setenta e sete, (Liwo III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do
Rio de Janeiro), os Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do
Rio de Janeiro, são em número de nove, competindo: I - aos dos 1o e 2o Ofícios: o registro dos feitos
da competência das Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais e os iontenciosos e
administrativos das demais varas, salvo as daFazendaPública, que lhes forem distribuídos; II - as dos
3o e 4o Oflcios: o registro das habilitações para casamento, dos feitos de competência das Varas
Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo os da Fazenda Pública, que lhes
forem distribuídos; III - aos dos 5o e 6o Ofícios: a anotação das escrituras, procurações públicas em
geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de
circunscrições de numeração impar e par, respectivamente, e, em liwo próprio, dos testamentos
públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais
sobre imóveis e das procurações em causa propria relativas a estes direitos; IV - ao do 7o Ofício: a
distribuição, alternadamente, pelos respectivos oficios, dos tltulos destinados a protesto; V - ao do 8o
Oflcio: a distribuição, pelos respectivos oflcios, dos títulos e documentos destinados a registro; VI - ao
do 9'Oflcio: o registro dos feitos da competência das varas da Fazenda Pública do Estado (artigo 124),
que lhes forem distribuídos. CERTIFICO ainda, guê, os Cartórios de Registro de Protesto de
Títulos são em número de quafro, numerados: lor 2or 3o e 4o, e a eles compete, pelo artigo quarenta e
oito do Código supramencionado, lawar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de
letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos zujeitos a essa formalidade, por falt¿ de aceite ou
pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as
prescrições legais. CERTIFICO mais, que, ao 2o Ofício de Registro de Interdições e Thtelas,
incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos
judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para
prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, regisüar obrigatoriamente as sentenças
declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão dest¿ a terceiros, as de extinção das obrigações
do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as
sentengas que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453104, o registro dos atos judiciais inerentes à
capacidade jurldica e a expedição de certidões paraa prova de capacidade, compete ao lo Registro
Civil de Pessoas Naturais.CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBTIICAO: Rua do Ouvidor, 63 2.
andar - Centro; CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBIIICAO: Rua da Assembleia,lg 7. andar -
Centro; CAPITAL 03 OF DO REG DE DISTRIBIIICAO: Avenida Erasmo Braga,227 grupo 201 -
Centro; CAPITAL 04 Of'DO REG DE DISTRIBIIICAO: Rua do Carmo, 08 3 andar - Centro;
CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBIIICAO: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11

GRIJPO DE SALAS 1101, 1102, 1103 E 1104 - Centro; CAPITAL 06 OF DO REG DE
DISTRIBUICAO: Av. Rio Branco, 135 sala 501 - Cenfio; CAPIIAL 07 OF DO REG DE
DISTRIBIIICAO: Rua da Assembleia, 10 SALAS 2201 A 2212 - Centro; CAPITAL 08 OF DO
REG DE DISTRIBUICAO: Rua da Assembleia, 10 salas l5l5 a l5l7 - Centro; CAPITAL 09 OF
DO REG DE DISTRIBUICAO: Av. Nilo Pecanha, 26 Grupo 601 - Cenfo; CAPITAL 01 RCPN:
Praia de Olaria. 155 Cocota - Ilha do Governador; CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS:

www4.tjrj jus.br/CLP/certidao.aspx 1t2
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o210612021 www4.tjrj J us.b r/CLP/certidao.aspx

AVENIDA ERASMO BRAGA, 227 Lo. ANIDAR, GRUPOS 101 A l07,ll2lll3 - Centro; CAPIIAL
02 OF DE REG DE PROT TITULOS: RUA DO CARMO, 09 3o. e parte do 4o. andares - Centro;
CAPITAL 03 Of' DE REG DE PROT TITIILOS: Rua da Assembleia, l0 salas 2l0l a 2Ll0 -
Centro; CAPITAL 02 Otr'DE REG DE INTERD E TUTELAS: Rua da Assembleia, 19 9. andar -
Centro.

Observações:
a) As informações do nome e no do CPF/CMJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da
Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatario;
b) A autenticidade dest¿ Certidão poderá ser confirmada na pâgnada Corregedoria Geral da Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, no endereço htþ://www.tjrjjus.br/cgi
c) A autenticação poderá ser efetivada, no miiximo, em até 3 (üês) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 0210612021 10: 15:03.
Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do
Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ 24,01 GRERIN'5143970131687

a2www4.tirj jus.br/CLP/certidao.aspx
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MINISTËRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS¡L

slsTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAçÃO DTGTTAL - Sped Versão:8.0.3

RECTBO DE ENTREGA DE ESCRTTURAçÃO CONTÁB|L DrctTAL

TDENTTFTCAçÃO DO TTTULAR DA ESCRTTURAçAO

NIRE CNPJ

10.906.993/0001- t9

TDENTTFTCAçÃO On ESCRTTURAçÃO

eRíono na escnrunnçÃo
1 I O'l 12020 a 31 I 1 21 2O2O

ESTE LIVRO FOIASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

Ne sÉnl¡ no
CËRÎlFICADO

ouALrFrcAçÃoDostGNATARtO CPF/CNPJ

Contador 71736'115715

Procurador 71736115715

NÚMEHO DO REGIBo:

1 9.A6.C5.F8.71 .6E.08.21 .EF.A0.
73. I 4.33.8D.D3.84.60.EC.89.87-4

EDGARMAMORU 333353565857136791
KAWASAKI:7I736115715 5

EDGARMAMORU 333353565857136791
KAWASAKI:7í736115715 5

NOMË VALIDADE

0710512019 a
07t05t2022

07105/2019 a
07t05t2022

RESPONSÁVEL
LEGAL

Não

Sim

Escrituração recebida via lnternet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 2210312021 às 15:28:44

1 B.s6.E9.FF.E5.A0. D2. E8
42.8 A.7 5.5 A. 83. 92. 03.A0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nc 9.555/2018, d¡spensando-se qualquer outra forma
de autenticaçäo. Este recibo comprova a autent¡cação.

ñ

H,

NOME EMPRESARIAL
APPROACH COMUN]CAçÃO TNTEGRADA LTDA

TDENTTFTCAçÃO ÞO AROUTVO (HASH)

I 9.A6.C5. F8.71 .6E.08.21 .EF.Ao.73. 1 4.33. ED.D3.84.60.EC.89.87

IIATUREZA DO LIVRO

=scrituracão 
Contábil Diqital do Livro Diário Geral [ur',reno 

Do Lrvno

FORMA DA ESCRITUÎAçÃO CONTÁB¡L

-ivro Diário k



BALANçO PATHTMONTAL ¿
(

(

(

(

(

(

(

Ëntidade: APPRoAoH coMUNrcAçÃo TNTEGRADA LTDA

Período da Escrituração: 0110112020 a3111212020 CNPJ

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 deJaneirode2020 a31 de Dezembro de2020

APPROACH COMUN¡CAçÃO INTEGRADA LTDA - Gonsotidado

10.906.993/0001-19

Descrição

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADE

CAIXA GERAL

BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

IMPOSTOS A RECUPERAR

ADIANTAMENTOS

ATIVO NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL LONGO PRAZO

DEPOSITOS JUDICIAIS

IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSILIOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

BENFEITORIAS E INSTAI-ACOES

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

(-) c) DEPRECTACOES ACUMULADAS

INTANGIVEL

SOFTWARE

(-)DTFER|DO

(-) (-)AMORTTZACOES

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

CONTAS A PAGAR

OBRIGACOES TRABALHISTAS

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

Saldo lnicial

R$ 8.259.98r,40

R$ 7.149.613,02

R$ 694.828,73

R$ 3s.816,07

R$ 176,21

R$ 658.836,45

R$ 6.454.784,29

R$ 3.128.503,s0

R$ 260.282,89

R$ 3.065.997,90

R$ 1.110.368,38

R$ 12.179,94

R$ 12.179,94

R$ 964.259,16

R$ 365.0¿t4,38

R$ 28.862,34

R$ 308.097,86

R$ 656.021,98

R$ (3e3.767,40)

R$ 356.926,62

R$ 356.926,62

R$ (222.997,34)

R$ (222.997,34)

R$ 8.259.981,40

R$ 959.923,63

R$ 959.923,63

R$ 44.023,92

R$ 338.716,67

R$ s77.183,04

R$ 7.300.057,77

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

Saldo Final

R$ 8.021.486,72

R$ 7.167.941,23

R$ 2.063.695,76

R$ 40.248,71

R$ 8.911,96

R$ 2.014.535,09

R$ s.r04.245,47

R$ 2.639.744,16

R$ 257.342,80

R$ 2.207.158,51

R$ 853.545,49

R$ 12.179,94

R$ 12.179,94

R$ 778.400,44

R$ 365.044,38

R$ 28.862,34

R$ 308.097,86

R$ 656.021,98

R$ (57e.626,12)

R$ 356.926,62

R$ 356.926,62

R$ (2e3.s61,51)

R$ (2e3.e61,51)

R$ 8.021.486,72

R$ 939.816,17

R$ 939.816,17

R$ 0,00

R$ 384.451,95

R$ 555.364,22

R$ 7.081.670,55

R$ 1.000.000,00

R$ f .000.000,00

Nota

(

{

(

(

(

(

(

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.A6.C5.F8.h.æ
N/08.21 .EF.40.73.14.33.8D.D3.84.60.EC.89.87-4, nos termos do Decreto n0 9.555/2018. 
X

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped '\

Página 1 de 2'' Versão 8.0.5 do Visualizador
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BALANçO PATRTMONTAL

Entidade: APPROACH COMUNICAçAO INTEGRADA LTDA

Período da Escrituração: 0110112020 a3111212020 CNPJ:

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

APPROACH COMUN¡CAçÃO INTEGRADA LTDA. Gonsotidado

10.906.993/0001-19
(

(

(

(
(

t

(

(

(

{

(

(

(

(

(

(

(

(

{

{

,

(

{

(

i

(

(

(

(

(

I

Descriçäo

RESERVAS

RESERVAS DE LUCROS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Nota Saldo lnicial

R$ 2.619.052,33

R$ 2.619.052,33

R$ 3.681.005,44

R$ 3.681.005,¿14

Saldo Final

R$ 3.050.505,09

R$ 3.050.505,09

R$ 3.031 .1 65,46

R$ 3.031 .165,46

{ Este documento é parte integrante de escrituraçäo cuja autenticação se com prova pelo recibo de número 19.46.C5
, 08.21.EF.A0.73.14.33.ED.D3.84.60.EC.89.87-4, nos termos do Decreto ne 9 .5s5/2018.

i Este relatório foigerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped
\ Versão 8.0.5 do Visualizador Pâgina2
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I DEMONSTRAçÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO f
Entidade: APPROACH COMUNTCAçÃO TNTEGRADA LTDA

I

, Período da Escrituração: 0110112020 a3111212020 CNPJ: 10.906.993/0001-19

, Número de Ordem do Livro: 15

¡ Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

r APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA - Consotidado

(

{

(

(

\

I

(

(

{

(

Descrição

RECEITA OPERACIONAL

RECEITAS DE PRESTACAO DE
SERVICOS

(-) (-) DEDUCOES DE RECETTAS

1-¡ OeOUCOeS DE RECETTAS

REcErrA oPERActoNAl r-four oR

(-)cusros
(-) cusTo DA PRESTACAO DE

SERVICOS

LUCRO OPERACIONAL BRUTO

c) DESPESAS OPERACTONATS

G) DESPESAS COM PESSOAL

(-) DESPESAS GERATS

(-) DESPESAS TRTBUTARTAS

(-) DESPESAS FTNANCETRAS

(-) DEPRECTACAO E AMORTTZACAO

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

LUcRo oPERAcroNAr- lfour oo
LUcRo LfeurDo oo penfooo

Nota Saldo anterior

R$ 21.499.911,86

R$ 21.499.911,86

R$ (1.797.036,¿|Í))

R$ (1.797.036,¿1.Íl)

R$ 19.702.875,43

R$ (4.293.776,62)

R$ (4.2e3.776,62)

R$ 1s.409.098,81

R$ (11.752.538,4e)

R$ (4.699.133,74)

R$ (4.378.936,00)

R$ (2.350.117,17)

R$ (69.461,53)

R$ (254.8e0,05)

R524.M5,12

R$24.44s,12

R$ 3.681.005,¡14

R$ 3.681.005,44

Saldo atual

R$ 19.584.944,14

R$ 19.s84.944,14

R$ (1.638.073,13)

R$ (1.638.073,13)

R$ 17.946.871,01

R$ (4.e61.736,86)

R$ (4.961.736,86)

R$ 12.985.134,15

R$ (e.e6e.671,28)

R$ (4.334.656,s2)

R$ (3.132.065,14)

R$ (2.196.575,42)

R$ (55.458,52)

R$ (250.e15,68)

R$ 15.702,59

R$ 15.702,59

R$ 3.031.16s,46

R$ 3.031.165,46
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Este documento é parte integrante de escritu ração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.46.C5.F8 .71.68
08.21 .EF.40.73.1 4.33.ED.D3.84.60.EC.89.87-4, nos termos do Decreto ne 9.555/201 8
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 1:
t,t, 

"l

Entidade: APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA

Período da Escrituraçäo: 0110112020 a3111212020 CNPJ: 10.906.993/0001-19

Número de Ordem do Livro: 15

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Nome Empresarial

Número de Ordem

( Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversäo de sociedade simples em
sociedade empresária

i Quantidade total de linhas do arquivo
, digital

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

Ðata de encerramento do exercício social 31t12t2020

TERMO DE ABERTURA

APPROACH COITIUI.¡ICRÇÃO INTEGRADA LTDA

't 0.906.993/0001-19

15

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Rio de Janeiro

29t05t2009

24595

TERMO DE ENCERRAMENTO

AppRoAcH coMUNtcAçÄo TNTEGRADA LTDA

Escrituraçäo Contábil Digital do Livro Diário Geral

15

24595

0110112020

3111212020

RE

PJ

N

CN

(

(

(

(

(

Nome Empresarial

Natureza do Livro

(

(.

(

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
19.46.C5.F8.71.6F..08.21.EF.40.73.14.33.ED.D3.84.60.EC.89.87-4, nos termos do Decreto no 9.555/2018.

( Este relatório foigerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

\ Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de
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APPROACI-I
coMUNrcAçAo

Declaro gue a empresa Approach Comunicação lntegrada Ltda, CNPI: 10.906.993/Om1-19,

oferece os segulntes índices de acordo com o consolidado de seu Balanço Patrimonial de 31 de

dezembro de 2020:

Planilbø de Comprovacão da Boa Sñtuøcão FÍnanccírp

7163
939.816,17

!6a
7.L8fJ..t2l,Ll

>1
Passlvo Clrculante + Passivo Nâo Clrculante

[G=
Ativo Circulante + Realirável a Longo Prazo

8,53
939,816,17

9G:
8,021,486,72

>1
Pa¡slvo Circulante + Passlvo Não Circutante

$Ç= Atlvo Total

Rio de Janeiro, 31 de DEZEMBRO de 2020.

o

(nu,rnu, Ít

EUZAEETH DË Â¿A/EDO GARCIA

CPF:011.265.967-52

Sócia Admlnlstrðdora

RONAI.DO YUDI KÍTAOKA

cRc-RJ 074.898/0-5

cPF 014.571.837.9f)

Contador

X
V

??
34

7,62
939.816,17

[C=
7,167.94t,23

>1
Passivo Circulante

[C=
Atlvo Circulante
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I

APPROACH
coMUNtcAçÃo

Goncorrêncla 0212021

Germana Theophilo da Costa Moura, portadora do RG no 08.180.750-5 e inscrito (a) no CPF/MF
sob o no 016.805.967-30, declaro, sob as penas da Lei, que a Approach Comunicação lntegrada
Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o no 10.906.993/0001-19, interessada em participar da
Concorrência no O2l 2021, P rocesso S EGOV-P RC-2021 10058 1 :

a) está em situação regular perante a Secretaria Especialde Previdência e Trabalho do Ministério
da Economia no que se refere a observância do disposto no inciso XXXII¡ do artigo 7o da
Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual no 42.911/1998;

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste
Edital; e

c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo
117 da Constituição Estadual.

São Paulo, 29 de junho de 2021.

APPROACH COMUN RADA LTDA
GNPJ: I 0.906.993/0001 -19
Germana Theophilo da Costa Moura
GPF: 016.805.967-30
Representante Legal
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