
Oõ

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONGAGUÁ

PREGÃO PRESENCIAL016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 105/2022

ROCHE DIABETES CAREBRASILLTDA., com sede na Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, n.s 691,
2° andar, Varzea de Baixo, São Paulo _ SP, CEP 04730-903, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
23.552.212/0001-87,com filial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro
Billings,1653,Iaguaré, inscrita no CNPJ/MF sob n-, 23.552.212/0003-49.e filial na RodoviaAntonio
Heil, SC 486, KM 4, n-. 4999, parte 3-J, Bairro de Itaipava - Itajaí/SC, CEP 88316-003 inscrita no
CNPJ/MF sob n° 23.552.212/0002-68, por seu representante legal abaixo assinado vem,
respeitosamente à presença de V. Sa., apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital da presente licitação,
pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

1- DOS FATOS

A presente licitação tem por objeto "o REGISTRODE PREÇOSpara Aquisição de Insumos para
Diabetes, para entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses, visando aquisição futuras
conforme descrição e quantidades constantes dos Anexos I - Termo de Referênciado edital."

Contudo, conforme da análise do edital, foI verificado um ponto a ser revisto, pelas razões abaixo
expostas:
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Não pode a Administração pública incluir característica em edital que apenas irá cercear a

competição, sem apresentar qualquer tipo de benefício ao interesse público.

II _ DA BATERIA

Um ponto que carece de revisão no edital, é referente à exigência de que o monitor de glicemia
possua 01 (uma) bateria.

Cumpre destacar que referida característica não agrega qualquer relevância à qualidade dos

produtos a serem adquiridos, sendo totalmente irrelevante para a finalidade de realizar o teste de

glicemia, pois não estabelece nenhum critério de simplicidade ou qualidade ao teste de glicemia.

A Impugnante participará do certame com seu produto Guide, que funciona com duas baterias. No

entanto, as baterias são fornecidas gratuitamente na embalagem do produto. Dessa forma, em que

pese necessitarem de duas bateriais, não há qualquer custo adicional para a Administração Pública.

Ademais a referida exigência ainda fere o Princípio da Isonomia, pois agrega característica que

diversos glicosímetros não possuem, que, como ressaltado, acima são irrelevantes para os fins que se

prestam, ou seja, não trazem qualquer benefício para o pregão e ainda dificultam a concorrência ao
item.

Destaca-se, ainda, que, como sabido, a Administração deve descrever o objeto do certame, contendo

as características essenciais, pois incluir características irrelevantes apenas onerará esta

Administração e restringirá a competição no certame, impedindo que a Administração Pública

tenha acesso aos melhores preços, contrariando os Princípios da Eficiência e da Economicidade.

III - DO DIREITO

Resta comprovado que o presente edital fere o objetivo maior de um procedimento licitatório que é

possibilitar a participação do maior número de interessados possível, a fim de que a Administração

possa, com esta competitividade, obter o melhor negócio.

Neste sentido dispõe o artigo 3° da Lei 8.666/93:
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"Arf. 3° - A licitaçãodestina-se a garantir a observânciado princípio constitucional da isonomia e a
selecionara proposta mais vantajosa para a Administração e será processada ejulgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade. da impessoalidade. da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correiatos.

§ 1" - É vedado aos agentespúblicos:

I - admitir. prever. incluir ou tolerar. nos atos de convocação. cláusulas ou condições Ilue
comprometam. restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevantepara o especificoobjeto do contrato. (oo.r (grifou-se)

Deve também a Administração, no processo que selecionará estas propostas, observar os Princípios
trazidos no artigo 3°, em especial o Princípio Constitucional da Isonomia, o que significa que a
todos os interessados será dado tratamento igual, com idênticas condições para participação.

Para tanto, proíbe a Lei 8.666/93 que se incluam nos editais, cláusulas ou condições que favoreçam
uns em detrimento de outros, ou que restrinjam e impeçam a participação do maior número
possível de interessados.

Para o saudoso mestre Hely LopesMeirelles, "a igualdade entre os licitantes éprincípio impeditivo da

discriminação entre os participantes do certame, quer através de cláusulas que, no edital ou convite,

favoreçam uns em detrimento de outros, quer mediante julgamento faccioso, que desiguale os iguais

ou iguale os desiguais" (in Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo,
1990,pág. 243).

Vale ressaltar, que na maioria das vezes, os insumos para diabetes de cada empresa diferem em
relação à metodologia de concepção, embalagem e fabricação, muito embora atendam às mesmas
finalidades, desempenhando plenamente as tarefas para às quais foram concebidas. Isso significa
que, eventuais diferenças entre um e outro produto, desde que atinja a finalidade, funcionalidade e
segurança do paciente, não se traduzem em diferença quanto ao desempenho no seu objetivo
técnico e clínico (ao contrário, são diferenças irrelevantes para este fim).
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Por este motivo, a Administração deve, no ato convocatório, descrever quais as funções e

especificações que pretende ver presentes nos produtos que pretende adquirir, porém sem

estabelecer preferências, sob pena de se frustrar o certame, que é justamente o objetivo maior da Lei.

IV - DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer seja a presente impugnação deferida para que seja:

a) excluída a exigência de 01 (uma) bateria, tendo em vista que não traz qualquer benefício, bem como

não influência na funcionalidade e qualidade dos produtos existentes no mercado

Caso não seja este o entendimento deste Douto Pregoeiro e sua Comissão, requer seja a presente

impugnação, em conjunto com o edital, remetidos à Autoridade Superior para análise e julgamento.

Nestes termos,
pede deferimento.

SãoPaulo, 18de julho de 2022.
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PROCURAÇÃO

ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr.
Rubens Gomes Bueno, n.? 691, 2º andar, Varzea de Baixo, CEP 04730-903, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
23.552.212/0001-87 e Inscrição Estadual n? 140.183.301.110, com filial na cidade de Itajaí, estado de Santa
Catarina, na Rua Vereador Germano Luiz Vieira, SOO, armazém 03, parte 3, CEP 88316-701, inscrita no
CNPJ/MF sob o nQ 23.552.212/0002-68 e outra filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
Engenheiro Billings, n.Q 1.653, Condomínio Jaguaré Business Park, [aguaré, CEP 05321-010, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 23.552.212/0003-49, neste ato representada por seus Administradores, ambos com
endereço comercial na Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, n.º 691, 2Q andar, Varzea de Baixo, São Paulo - SP,
CEP 04730-903:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

- 8)

9)

ANDREA GOMES DE FREITAS COSTA, brasileira, Executiva de Vendas, portadora da cédula de
identidade n", 100311174 e inscrita no CPF/MF sob o n", 025.307.767-25;

ANTONIO CAVALHEIRO JUNIOR, brasileiro, Executivo de Vendas, portador da cédula de identidade
RGnº. 273265209 e inscrito no CPF/MF sob o nQ• 305.457.458-02;

CRlSTIANE SILVA SOUZA, brasileira, Executiva de Vendas, portadora da cédula de identidade RGn",
480503184 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 440.325.445.49;

JOS~ EDSON RlSTUM FRANCISCHE'IT, brasileiro, Executivo de Vendas, portador da cédula de
identidade nQ• 75682771 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 109.166.558-30;

MARCO ANTONIO DA FONSECA CARDOSO, brasileiro, Executivo de Vendas, portador da cédula de
identidade nº. 90899808 e inscrito no CPF/MF sob o nQ• 042.697.867-60;

PAULO RAMOS DE MEDEIROS FILHO, brasileiro, casado, Executivo de Vendas, portador da cédula de
identidade nº. 5266749 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 025.409.844-44;

RAFAEL REIS LOSSO, brasileiro, Executivo de Vendas, portador da cédula de identidade nº.
201450368 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 003.129.137-61;

RODOLFO DOS SANTOS NETO, brasileiro, Executivo de Vendas, portador da cédula de identidade RG
nQ• 2908045-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 022.933.759-78;

SIMONE APARECIDA BATISTA, brasileira, Executiva de Vendas, portadora da cédula de identidade
nº. 2100338 e inscrita no CPF/MF sob o n'', 547.591.371-49;

Aos quais confere poderes para:

A ISOLADAMENTE: (i)Representar a outorgante em assuntos comerciais, como proposta de produtos,
serviços e equipamentos; (ii) Representar a outorgante junto às empresas, companhias, autarquias,
entidades paraestatais e de economia mista, instituições públicas, hospitais, clínicas médicas,
repartições públicas federais, estaduais e municipais, assinando, juntando e retirando documentos;
(iii) Representar os interesses da outorgante, exclusivamente, em compras públicas, podendo
assinar petições, formular ofertas e lances de preços verbais e escritos, apresentar propostas de
preço, rubricar atas, retirar e/ou receber empenhos e documentos, apresentar impugnações,
pedidos de esclarecimento e recursos, bem como desistir dos mesmos, enfim, praticar todos os
demais atos indispensáveis ao fiel cumprimento do presente mandato.

Outrossim, o presente instrumento de mandato revoga os anteriores em relação aos procuradores
supracitados, que poderão exercer os poderes lhes concedidos durante o prazo de validade deste
instrumento ou enquanto perdurar o vínculo empregatício com a ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.,
revogando-se automaticamente quando do desligamento anterior à validade.
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Essa procuração tem validade até 31 de Dezembro de 2022.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.
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Partes concordam em: Cristina Midori Watanabe

Diretrizes para o uso do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign na F.
Hoffmann-La Roche e nas empresas do Grupo Roche

VALIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA DA MINHA ASSINATURA ELETRÔNICA

Ao assinar eletronicamente este documento, concordo expressamente com a validade e eficácia
jurídica de referidas assinaturas eletrônicas.Entendo e garanto que minha assinatura terá o
mesmo efeito jurídico vinculativo, como se eu estivesse fornecendo minha assinatura manual,
renunciando ao direito de impugnar a sua validade e/ou eficácia em quaisquer circunstâncias. Além disso,
confirmo, com a minha assinatura eletrônica ao documento, que li atentamente o conteúdo do
documento e estou de acordo com todos os termos apresentados, e por isso, concordei em assinar
eletronicamente o documento a mim enviado.

Também confirmo e garanto que o endereço de e-mail que estou usando como válido para ser
notificado e identificado eletronicamente, através do Sistema DocuSign, e / ou para me
identificar como o assinante do documento é de exclusivo acesso pessoal, e afirmo que o login e
senha para acesso a referido e-mail é de uso pessoal e intransferível e me comprometo a jamais
dividi-los com terceiros. Devo informar, imediatamente a Roche caso o meu endereço de email
seja alterado ou hackeado.

DIVULGAÇÃO AO CONSUMIDOR

Periodicamente, F. Hoffmann-La Roche e empresas do Grupo Roche (doravante referidos como
nós, nós ou a Companhia) podem ser obrigadas por lei a fornecer a você determinados avisos ou
divulgações por escrito. A seguir, são descritos os termos e condições para fornecer a você tais
avisos e divulgações eletronicamente por meio do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign,
Inc. (DocuSign). Leia as informações abaixo com cuidado e em detalhes. Se você puder acessar
essas informações eletronicamente e concordar com estes termos e condições, confirme seu
consentimento clicando no botão "Eu concordo" na parte inferior deste documento.

RESPONSABILIDADE PESSOAL EM ASSINAR SOMENTE CONTRATOS
CHANCELADOS PELO JURÍDICO DA ROCHE



Você, caso seja o procurador da Roche, garante que somente assinará eletronicamente, via
DocuSign, contratos revisados e analisados pelo jurídico, indicados com a chancela do advogado
responsável, ou pela chancela de minuta pré-aprovada.

Você, caso seja o procurador da outra parte, certifique-se que o documento tenha passado pelo
devido processo de aprovação por parte do seu jurídico, ou pessoal responsável.

Consequências de mudar de idéia

Para nos indicar que está mudando de idéia, você deve retirar seu consentimento usando o
formulário "Retirar consentimento" da DocuSign na página de assinatura de um envelope da
DocuSign em vez de assiná-lo. Isso nos indicará que você retirou seu consentimento para receber
notificações e divulgações exigidas eletronicamente e não poderá mais usar o sistema DocuSign
para receber notificações e consentimentos solicitados eletronicamente ou assinar documentos
eletronicamente. De toda forma, pelo princípio do negócio jurídico perfeito e acabado, todo e
qualquer documento anteriormente assinado eletronicamente por você continuará juridicamente
válido.

Todos os avisos e divulgações lhe serão enviados eletronicamente

A menos que você nos diga o contrário, de acordo com os procedimentos descritos neste
documento, forneceremos eletronicamente a você, através do sistema DocuSign, todos os avisos,
divulgações, autorizações, reconhecimentos e outros documentos necessários que devem ser
fornecidos ou disponibilizados a você durante o curso do nosso relacionamento com você. Para
reduzir a chance de você inadvertidamente não receber nenhum aviso ou divulgação, preferimos
fornecer a você todos os avisos e divulgações necessários pelo mesmo método e no mesmo
endereço que você nos forneceu. Se você não concordar com esse processo, informe-nos como
descrito abaixo. Consulte também o parágrafo imediatamente acima que descreve as
conseqüências de sua eleição para não receber as notificações e divulgações eletronicamente por
nós.

Como entrar em contato conosco



Você pode entrar em contato conosco para nos informar sobre suas alterações sobre como
podemos entrar em contato com você eletronicamente, para solicitar certas informações e retirar
seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações eletronicamente. Para fazer isso,
entre em contato com o remetente do envelope.

Para nos informar sobre seu novo endereço de e-mail

Para nos informar sobre uma alteração no seu endereço de e-mail para o qual devemos enviar
avisos e divulgações eletronicamente para você, você deve enviar uma mensagem de e-mail ao
remetente do envelope e, no corpo dessa solicitação, deve declarar: seu endereço de e-mail
anterior, seu novo endereço de e-mail. Não exigimos nenhuma outra informação sua para alterar
seu endereço de e-mail. Além disso, você deve notificar a DocuSign, Inc. para providenciar que
seu novo endereço de e-mail seja refletido na sua conta da DocuSign, seguindo o processo de
alteração de e-mail no sistema DocuSign.

Para retirar seu consentimento

Para nos informar que não deseja mais receber avisos e divulgações futuras em formato
eletrônico, você pode recusar assinar um documento na sua sessão da DocuSign e, na página
subseqüente, marque a caixa de seleção indicando que deseja retirar seu consentimento.

Reconhecendo seu acesso e consentimento para receber materiais eletronicamente

Para confirmar que você pode acessar essas informações eletronicamente, o que será semelhante
a outros avisos e divulgações eletrônicas que lhe forneceremos, verifique se você conseguiu ler
esta divulgação eletrônica e se também conseguiu imprimir em papel ou salve eletronicamente
esta página para referência e acesso futuros ou que você possa enviar por email esta divulgação e
consentir em um endereço onde poderá imprimir em papel ou salvá-la para referência e acesso
futuros. Além disso, se você concorda em receber avisos e divulgações exclusivamente em
formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, informe-nos clicando no botão "Eu
concordo" abaixo.



Ao marcar a caixa "Eu concordo", confirmo que:

• Posso acessar e ler este documento de CONSENTIMENTO ELETRÔNICO À
RECEPÇÃO ELETRÔNICA DE DIVULGAÇÕES DE CONSUMIDORES
ELETRÔNICOS; e

• Garanto e reconheço o reconhecimento da minha assinatura eletrônica com a mesma
validade da minha assinatura manuscrita

• Garanto que, como procurador da Rache, SOMENTE assinarei eletronicamente os
contratos cancelados pelo jurídico, seja com a chancela pré-aprovada, ou do advogado
responsável pelo contrato

• Posso imprimir em papel a divulgação ou salvar ou enviar a divulgação para um local
onde possa imprimi-la, para referência e acesso futuros; e

• Até que ou a menos que eu notifique o proprietário da conta conforme descrito acima,
concordo em receber exclusivamente por meios eletrônicos todos os avisos, divulgações,
autorizações, reconhecimentos e outros documentos que devem ser fornecidos ou
disponibilizados a mim pelo proprietário da conta durante o curso do meu relacionamento
com você.

• Reconheço as informações incluídas na Política de Privacidade da DocuSign
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Partes concordam em: Fernando Mazeo

Guidelines for the use of the DocuSign electronic signing system
within F. Hoffrnann-La Roche and companies of the Roche Group

LEGAL DlSCLOSURE

By plaeing my eleetronie signature on this doeument, I expressly eonsent to use and rely on Eleetronie and Digital
Signatures and r understand my signature will have the same binding effeet as ifI was providing a handwritten
signature.

I also confirm the email address that I am using as a valid one to be notified and identified electronically, for
example through the DoeuSign System, and/or to identify me as the signer ofthe document. I should inform Roche
in the case that the email address ehanges.

CONSUMER DlSCLOSURE

From time to time, F. Hoffmann-La Roche and eompanies ofthe Roehe Group (hereinafter referred to as we, us or
Company) may be required by law to provide to you eertain written notices or disclosures. Deseribed below are the
terms and eonditions for providing to you such notices and disclosures electronieally through the DoeuSign, Ine.
(DoeuSign) eleetronic signing system. Please read the information below earefully and thoroughly, and ifyou can
access this information eleetronieally to your satisfaetion and agree to these terms and eonditions, please eon firm
your eonsent by clieking the 'I agree ' button at the bottom ofthis document.

Consequences of changing your mind

To indicate to us that you are ehanging your mind, you must withdraw your consent using the DoeuSign 'Withdraw
Consent' form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you
have withdrawn your eonsent to receive required notices and disclosures electronieally from us and you will no
longer be able to use the DocuSign system to reeeive required notices and consents electronically from us or to sign
eleetronically doeuments from uso

Ali notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to
you through the DoeuSign system ali required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other
documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you.
To reduce the chance ofyou inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the
required notices and disclosures to you by the sarne method and to the same address that you have given uso If you
do not agre e with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately
above that deseribes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and diselosures
electronically from uso

How to contact us

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request eertain
information from us and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronieally. To do so
contact the sender of the envelope.

To advise us of your new email address



To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to
you, you must send an email message to the sender ofthe envelope and in the body of such request you must state:
your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change
your email address. ln addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be
reflected in your DocuSign account by following the process for changing email in the DocuSign system.

To withdraw your consent

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may decline
to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating
you wish to withdraw your consent.

Acknowledging your access and consent to receive materiais electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be simi lar to other electronic notices
and disclosures that we will provi de to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and
that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that
you were able to email this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it
for your future reference and access. Further, ifyou consent to receiving notices and disclosures exclusively in
electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button
below.

By checking the 'I agree' box, 1 confirm that:

• 1 can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC
CONSUMER DISCLOSURES document; and

• 1 can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future
reference and access; and

• Until or unless 1notify the account owner as described above, 1 consent to receive from exclusively
through electronic means ali notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents
that are required to be provided or made available to me by the account owner during the course of my
relationship with you.

• I acknowledge the information included in the DocuSign Privacy Policy
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JUCESP PROTOCOLO
0.119.212/22-5

DO CONTHATO SOCIAL DA

"ROCIIE l)íAI""d~S CARE IIR!\SII.I.TDA,"

CNPJ L3,11S2,21 L/O()U l-H?

HJ)J;il!~.J)lA1iNQ1IT1~~.ra:E'!N"T IQN81.Aç, Id 111h l' III C I)nhc c i(b cu111(1 HoCIILJJlL1\i.Nll,:lII CS_L~:nill.NllItºNAL
LTD" sociedarl« n'gída l' existente de acordo com as luis <I" Suiça, com S('(it' «m Furn'i1:;\ r;ls:.(· /, UI
!):H3, ROIl<rl'lIZ, Sulca, inscrita 110 CNPJ/MF xoh () 11" Wi59H.3n/OOO I-LO, nesle ;110 devidamente
reprCSl'lItil(Ll por seu hasta nte procu rador !l.lUlo Rohert o Qua rt i l1l B,Irhnsn, hrasik-iro. natu ra i dl'
1)II'<1CCdl).l,C;IS;ít!(). Admuus: 1',1(101' tlt' I-:lllpl'('S;I, HC n r;!l2(lIL) x SS!' Si> t' inscrito no CPI'IMF 11.

;~1:l,J.!,'l.(11)!l,/llJ, ll.!sldelltc' l' dortllL'iliadu ('111 !:;;\() P.nt!u,I':slado dl' Sj() j>'llrlu, ('OlJ1 endereço ultnerci;ll
11;1Dr. lIullt'lls (;OI1)('s I3UCllO, 11." (J()l. 2'1 <l11l1;1I, Vdt'Zt'<1 dI' ILIIXO, S.lll P;tu!o SP, CEI' 04730,C)03, Ild

Illl'SII1<t(lILld('; I',

ItQÇ1!.,~"E!~\NZ_1ll!,1;\I1lht'Ill tonhecida COl1l0 HO.{;.!1!;_fmj\N(,LL:[!2, SI)IIl'd.It!(' J't·gilh I' t'\iSll':ltl' dI'

,I('ordo com as leiS da Suíça. com sl'dc ('111Gn'lI'L;lCh"rslr;lss(' 122, ClI·"IO, Basiléia, Suil;a, IIISI.TIt..) nn
CNPJ/1\1Fsob o n!i 05,620,022/000 1-7B, lI('s(p illn repn.'"elllild,l por seu IlilSlantc procurador I'au!o
Hl)bcnu QUdltirn Ilarbosa, dcillld qUdlific1do,

li!llld~ S(lli,h d.1 \ollt'dadt' l'lllprh;iríd lil11it.ld;i "I{OUIE DIABETES CAHE BRASIL 1.1'1>/\." com 'll'tll' na
(;d;rdv d,- S:\(I P,Il:i<I, I':S;;H!O til' S;"IOI);nllo, 11;1Ih, l{ulJl'I1S (;111110 IIUI'llo, 11" ()I)1. ;~(' ilnd,ll', V;II"/('il (].o
1l.11:>'(I,S.lfl 1':lulu SI', U:P (W730-')(l3, 1II'o\TI[;1110CNJlI/MI-' sob () II ,~{riS2,21;!/O()()I-n' \UJP"

dUCUI:H'IlII,I:. (O"qiIUII\\h \' ,1li('I';J~'I')('SS\íhSI'(jlh'11tl'S 1()I':llll 'Irquiv.lli.I'; II. IIIIIU CUIll','!l [,ii d,' i:,. iI'
lIl' S;10P:.IlIlo, :;()]1 () NI]{F 3:,LJ.(),111'lllhh l'll1 ~('SS;I()dl' ;"//10//(1['1, I' l'!It:IIl:1.tltl'l.l~,\(l ,lrqlll'-.I.I:llli
Illl'Slllil f{cp<lrlí~;'I() elll 30 til' dl'I,(,lllhro d!' 2021 !'uh () 11" h:'].:;()3/21-1, It~lll, l'ntn.' ';i, IlIS[",'

.1cordadu () segllinte:

L ,\.; ,íJi'i.IS resolv(,111 retinGir t:' ratificar .1') I i\IL('I\I~';ío Cunlralll,d l't'gislrada na JUCESP soh (l

11" (;rd5(n/:~ 1-1 t'l1l s('ss,io do di,) :W/I ~~/~~1 por reI' (,()11SI.ltOL'ITOIlCilnH'nte () novo

l'IHlt:n'(:1l (í;J liii:d d(· It.ll"í, 1':<.t,.IlI()de S;III1,1 c'ILlrin:l, ill'·.(i ii.. !lO CNI'J/!\IF :"d) " li •

!; ',';::,l.12/(J()({: ()U (' n:gl~tl;!d,1 1l:J IIIIIL.I (('lllVrei,ll dn I c;L,\(ln dI' '';C S,,:, l' ;\JI!(
,I ::,()Ol, I on (lHO, ,I',sinl ollde' «tJI~!I)11 HII;i \\'I'f'.Id(Q (;I·:'I11.ill()Lili/. Vleil:l, '11111, :11liLi/I'·!!,
lU, P;III' L, ('],1' Hrl'.;-J() /01, H,llIllI Ildip:l\.i, (I correto I' 1{t1,1\ l'r,';1dol (;"1111.11\1 ""ii
\' " i I :' ') () i l, :1IIlld li'" I IH, parle], ('] i' 11H3 I (,-I () 1,Bd iI I (I II :1i jJ,,1\ ,I.

l., ) I'i "1)11,,1 'i1It'n/'i:1 d:l rlf'llili'lcll;,IO ,H 1:11':. ill',l ,dtl'r.td,1 o Il.li'.íer,tlu prillwirn d,1 cl.íu';uL:
,;( !',',~Ild"liu cOlltr,llu ,ioci,d j1,IS~..1 ii \ I;'OLII' ':(J1ll , Il'(bc;ãn 1II'\'visld Il!l (('\l" do CfJlltr,llf1

'"" i;ll ,!h:lI\U COI1:;olid:Hlo,

:L CO'\l\OI.l il:\(:t\O DO CflNTIU\TO SOCl;\1.

1'11 ;111, .·lllll,ld :" .1:-: tlclIl,'I.\ c:1;111.\111,1'. do I.flllll',llu ''ifH'I,-j 11;'\1 1'(oIlIi",·lh'. 1)(11 l',;ll'

11I',tnllll, i li' I' I' I',' iii :111, ;;\1 illCI,lIk (. ('1.'1'(',/;'. ,IS ,')(1('1;1:. 1"'·.III\'l'1I1 11111'"did,:r (I )t",II) do CIII!II':llil
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Ü,\tISUL/\ PIOMEIH \

:\ SO( í\'d;tdt' gira sob () 110111(' empresarial de "Roem: DIABETES CAHE BHASII LTIlA,",

C1,i\USUL\ SliGUNIM
;\ Sociedade tem su.: sede social Ilél cidade de São Paulo, Estado de Silo Paulo, na Rua Dr, Rubens
COllH.'!) Bucno, n,\? 691, 29 andar, Varzea de Baixo, São Paulo - SI', CEI' 04730-903, ..I qual operará
como escritório administrativo.

P"'Ii\(;U,\FO PHIMI:1Il0
,\ SO(ll'dadt' p(1S~lilliild! (i) 11,1Clll.ldl' de It;ljai. Estélllu de S;111!;1Cat.uina, II" HU;I

VI'!TJdo!' (;vlm;t!lIl LUI!.Vieira. ')(lU, ;lllll;l:d'lll O:), p;ll'le:l, CEP !Hl316-70I, Bairro
lt.iip.rv«, iusrrit.r IH' CNI'J/f\lF sob Il n" L:l552,i.12/U002·Cíll, registrada na [unta
Comercial do Est.ltlo de se sob () Nir« 'I:I.()() II OB,bHO, a qual desempenha toelas ,lS

ai ivid.ides descritas 110 ohieto social: c (ii) n;] cidade de Sâo Paulo, Estado dv Sâo
Paulo, na Av, Engenheiro Hillings, n," 1,653. Condomínio [aguare Business l'ark,
laguaré. CEP 0532l-()10, inscrita 110 CNPj/MF sob () n" 23,S52,212/0003,/19,
registrada na [unta Comercial do Estado cll' S;10 1'<l1l10 sob o NIHE 35,906,J()()!lS:{,:1
qual desenvolver,í () W'I'I'JJCiallll'1l10 de estoqucs, ('ol1trolt' de qllall(bdv

IIIlerlallOratorial I' gen.·l1cidlllL'nto de Iwrlorln<lnce de produtos e equipamentos
l1l1'cfll1Í(os, e""tTicos C' elctrúnicos da ;\:'('a dl' cu:tbdos com diabl'tes, desdI' que SI'
1'(,I:\(IOIIl'11l10111 SI'lI objl'1 O,

Pi\Ht\(iIV\FO SE(iIJNIlO
;\ Sociedade puder;'1 abrir filinís, ('scl'llórins t' IT'pll'Sl.'nLlç()CS em qualquer 1()l',di<!;I(J..

do p,lÍs ou do l'xt'('rí\)l', por dl'libl'l'ilÇÚU de sócia ou S(ICldSqUI' representcm ]/1} (Ir('s
!jlidrtoS) do C::1pit.1I Social.

CU\USUL\TEHCEIH/\
i\ Sucil'd:HIt, Il'm p(Jr ClhJl'IO pl'sqll is;!!', deSI'JJvolvpr. ill1portar, l'Xportdr, UlIlH'ITiar, comprar, vl'lIdl'r,
,II\lgdl', ('llIll"d,lIdr, ;ídt'qu,u loulllH'l1lt' (' distrlhuir produtos 11;1,'II (',I til' 1,'liId.1l10S ('om dialll'les,
,lp;II'l'd]Li~ P,II;! d"lgll,')Slic(» hUllldl1')SIld [ll'l';I de clll(Lld,,~ COlll dl,!ll('tl", 1I1';\l'illlll':tI()', 11/1'1:,I1IUI",

l'it'Uicus " ('(t.tl'tllllt'l)'i para In('di~'ül'S(' I'lls.lius: prl'.';Lll' ~,l'rVI\:(I'.dI' 11',di/"II;;íu dI' t('~,tl'S I' L\dlnl'~,

gel'l'lll'i;lllll'nll) til- (',toques, st'rvi~() de l'ntl't'g;1 dl' produlos, d'i~llll 1limo" aqulsil,.;'1O 1':1 Iltill/,I~',lO (ii'
!!ll'n~ ,,> I' !l,íll'llll's, desl'nvolvl'l I' lin'llci,11' pr()gl';1I11d~ di' (11111)1111';\(101'IllsIIJllll/dVl'l' I,' n:!O

I u',t'lIllll.;\VI'i,;; :'",ili/;II' industl'i:J!II..;'IÇ}(l; p!'l'sl.lr :;I'IVíl,'U:'dI' SIII>0I'II' l' "lssl'ssori<l, servll,'us ,Iv !'l'paro

I' l1i,\illlll'III,:'(' ti\' i1l:Hluillas (' ,'quipdll1t.'IIII1S llll'dicos (' hioljuíll1ícus, contro!c til' qlulitbdl'
"Hc'rl.lhol'\ltoríal l' ~{er('nclaIJH'nl() de Iwrfonl1;lIH't.', Il'l'II1::111lt'nlo, ;lssi,l(>llcia Il'l'111Gl l' \I'rvi\os
Il'('níc(J" ',ICIIl'l1tl'<',all>l11de olltr::1S Ilpí'r;lç(~ll"',df'sde qUI' s,' rl'bci!lllt'1I1 rllll] Sl'U,,!ljd(l, 1\S('\'j('rl.ldl"
l1(1d('1'.I ,111111;\prl'~;I,lr rl'pn'sl'l1ld~'ii(J COII1I'l'ci,d (lIl (ulllr;t!,lr 1\'1,11\",,:IiLllítt",; Cllllll'I'CI.lio;, IO<lllli Ir I'

\,':1\\(-1 ill1l',V,'I'; I' p"III,ICip;l~")('~; \()(Il'l:lri,I', cm 1.11ltLh l'rnpr('-;,I'. h,'llI ('0111() 1I1,111tt-1CII,dqu\"
,Ili\ ,ti "I" (lllil'I'1 ..II "/(1(1 lindJl,(,íl"l J'l'l,lCiOll.líLl ;'1,''-.l,' niJjl'IO,

('I \11-;111\ (111 IIl'I ,\

\ :,,111'1\

~_! \ 1 !,'li I L \ t) 11l;~ I" \

() C" II I ::,,, i~'í, 1III',j"lllI[(' inLc;,,';i1iz;Ic!O l'1l1 III(JI'd" COIT"nlc n;I('II''l;'i, l' d" 1:,;, l : ..,;(~L.:" i ,:;::

('IIi '(,111:1 c. ljl!:liIU IIJilli'-)(':",lrcZcl1los CoiLI'IIl.1 (' oilo fllil.ll'I'Z( 11lo,,' VIIII(',' ~vll rlais'~ 111111,'(lllll
I' ill \10'), Ili"cI;!I() 1'1114.'l';:lHP,,/,l~; (ljllilll'lJ hilll(l('s, ljll:lÍ j'()el 111(J\ c 11'1111 J (' OIU' 1(lilh'-íl ';,

il,,'I'I'III,)':" l':'1" " '!ti,':' Illil, ';I'I,,',,'l\los I' llillLI (' 011(\) '1"01,1':, 11ll \;11,)1' "'Jlllill'" Ik I:'; (1111 (11111
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1'1'lll<lVl>ll.ld,L iI:,SiJll dislrrlllJí(Ll~ entre dS SÓCld~:

S('CI'\ 1-/" DE QUOT,I\S
DETWAS

;>. I I~'127(H S :
I ,),.~ '1os ()" I. ,,,.:./,"' ",11 ,)

VAI.OH NOMINAL.(R$) ,

2.114,270/15 i[{OU!E DIi\t;NOSlICS INTE1{N,nION,\I, l\C;,

Hocm: FIN/\NZ AG,
TOT,\1.

-!
I

'l,43B,B3L,nu I

CLAUSUI,i\ SEXT,\

,\ r('spons;lbiliddlk de cada sr'l( la (' rl'slri!;l ;10 valor de ~,lI;IS quotas, Illd~, ambas respondem
';uLd,il'l.lI11l'lllc j)('I;1 111!('graliz;I!,zí(l dI) t'lpl\;1! \()(,J,d [art. 1Wi,~,Codign Civil Br;l~il\'Jru),

CU\LJSllLA SI"'II\I.\

i\ Sociedade ser;'1 adnunistr.rda por :~ (trlos) adnunistradurus. nonu-arlos pl'las sócias, os lju,JÍS
devcráo ser n-xidentes e domiciliados no país t' ntw prccrxa 111 ser súuos, Sl'J1(jO 1 (um)
l\dll1inislr<Jdor-Gl'rall,' 2 (dois) administradores sem denouunaçào especítica,

Os administradores 1'3r,10 uso da dcnominaçâo social e represeutarão a Sociedade judicialmente e
extraiudiclalmeutc, de roníormldade com (J disposto 110Contrato e de acordo com as disposiçôes
!I'),,;IIS, 11:10"\':ido "llf'I!pdflS a prl",I<t! ("a\l~';'II),

P"'{M;r~,\FOPnlMEllw
i\ SlIl'ielbd" sEr;'l ll'g:!I11H'll!c' 1\'lll'('St.'IlLHI;l ~;I':lIpn'por dl,is .ldlllil1i,I!\ldl)f'l'~1 IIi! por
UIIl dos adl1línístl"cldon's enl conjunlo com um IJI'(llllrddlll' 1'1)(11 plldt'Il'S l'spccif'icos
conferidos por meio dl' illstrUIlJelltos de 1I1dmbto,

Os procuradon·s Sl'r;'I(l r!ollll'ados por dois :Jdlllinistradores. sendo-lhes Olltorgados
os aIos lll'ct'ss;írios par;1 a ilc!lllinistraç50 ordinfIria d" Sociedade,

PAltÁ(;RAFO SEGUNDO
Os seguintes ,l!elS ~OIlll'llt(' 111)(1('1';\(1ser P!',IIll'ddos PU! pr()l'lir~id()n's ,;(,elll (,)jqulllo
;'11111 Ull1 dus admifllslrildolt's ( desde que prl'viSloS ('!li jJrU(,lIi';l~,W \'spvclliu
l)lilOi')~,lda pel<t SOcil'(L1dc:

r) COllstillJi(/IO \' il(jlll<;i~':I() dI' p,lrliClild,'I'ws \'1:1 \)(lll,IS ';;UCil'lbdt's, iJ\")i (11l110

;!ller;lç,10 1];1 propol't,:.!O d\' llllur:ls partitip,I!;iH

II) r('l('hr;l~ju ou r('~,II<ll) Iii- (Ilntl ;ILo:, dl' Ill'l:11<;:"1, ti\' !of'lll.'cilnCnlO de LI'ulOlogi,!
illtlll\lri,lI lÍ\' f'l,(ljJ"I:l~.'1Il (t"Cllico-mdll::.lrLd (, de >\'ll'it,.(I;, 11:\ rJiI 0:-

1';,pi'('::II:'/.,)(III,;;

e) illlrncllll.IU di' n{l\ ,.s lq)f'<; lk prr1dulo;; (,li C'''.;:,iI.' II' do "\,," ('Íli\l di" ,lliVIILld,",
~í}Ciéli'. e\~i'~,1enlc:<

I) ':Olll!llél (:' venci,i li, J11,IQlliILt:> !' 1 qUip,lill\'lllo:, n:htil'os ,I') :lti\() iI: o I!"

~i()citd Hil';

gj (Jlll,I'J!(;,l() ()U COli('t'SS:IOd, I IIIP"l':,tilllO;;, h\'llI CllIllj),1 ,IS::11111:,'O ile oIJl'i":\(,('l\"

I' 1IIIhl;li:..;

l~

O>
'O
<ii oo
'ü c:
O '2

ãí
'"

Qj

o ou.'" ~~ O>
"Cc:

iJj O>

Z o
Ü c:

<Il
ci alo
cV) êo ..:
~ c:o~ o
o Q;
o (/J
l{)

'~cV)
N '0>

>.ti O>
"C

N O>

~ "Cro
N "C
Qi :º"O c
2 O>
.~ :;

<Il
Q) <Il>~ ::l

CfJ
Q)
"O ~
'<t oo
ro N
L- O>

~ "C
o19 êiíx o

Q) Ol(/J <Il
E O>
O> "C

<i '<t
N

I O>Z "C
::J N
Ü o<t.: oo N

CfJ N
O :iI:- <IlCfJ
<I: ~§
CD (/J

U1 :>
C/) 2
O a.
-, <Il
O "C

'õI O>a. E-lg (1l
"C

<I: gj
(5 Ec. 2Q)c (/J

O> o
§ c:
<Il a:
:!:: CfJ
Ol ~'õ.g (/J

'Q)

ro Ü
c l\')
'(ii L-
(/J 'ai
(1) ::l
Q) E!

O>
<Il Üc:
'6> .9
'C: 'C:
o êií
o 'õ
E .o

::lo CfJ()

o o
'<t

'O '"'c o~ "CC (/Jo
(,) .~

§ ::l
iii7§ z

'6> (/J

'õ <Ilo
.9 (/J

(/Jc O>
Q) a.
E (/J
:J <IlU "Co
"O 'S:
2 Üc: 2O>
(/J üíQl
Ci '6>

Q)
O a::



11) (t)I1Cl'S,'<IUdI' 'IV.lIS l' 11;III~clS: l'

i) dl'J1)d!~ alI"; <Iv ;,dl,lil1i~lr(l\.l(1 11,'10I,rl'vislos .uuna poderão ser praticados lI{1S
I('I"IIII'S doo,; illStrt'I1H"I'I'S de 1'1111'11'0 (HI«II')~dd()s,

P i\HÂGH/\FO TEJ{CEIHO

(: vedado (l lIS(l dd dI'Plllllip;lç;'i<) social p,lr,1 ;1 rr;íticI de quaisquer atos dt' l1H'r(J
1;IVClI', ar os dt' lihl'nbde:' tol'OS u:) dl'lllals nros cstr,lI1hos ,lOS fins sociais.

P i\R,uiIV\FQ QUAlno
Ficam nomeados (orno administradores da sociedadl':

,I) PAUI.O ROlJEUTO QUMl1'lM IJAIUJOSA, uascido ('III 11./0;-'/1'177, 1.1I.1sill'iro,
natural de Piracícaha. casado, maior, formado cm Admmisí.raçâo de Empresas,
Diretor de Unidade de Negócios, portador da cédula de identidade n?
23502,9B3-x SSP,SI' e inscrito no CPF/MF sob o II" ~~I], J 44,998·40, residente
r-m São P;llIICI, Estado til' S,io Paulo, com endereço comercial na Rua Dr, Hub(.'JIS
GOIl]('S B\ll'11O, n." fi!)1, ~" andar. V;lrze,1 dI' Baixo, S'IO Paulo - sr, CEI' (J.17]O,
l)03, para ucargo de Adnunistrador-Gcral.

h] FEl?NANDO MAZEO IlíNIOR, hrasilelro. solteiro. contador, portador da Carteír«
dt' ldent ida.h- H(; 11" 16,494,3<.rn SSP/SP I' inscrito no CPF/MF sob o ri'

I 'HL5/1'l..l OB-()l), rum enderr-ço COllll'lt i..1I lia Rua Ilr, Rubens G01lles BUl'llo, 11,"

b91, '2" .uular, VarZl'il de lkli,\u, São Paulo SP, CU' {H730-')tl3, para (l cargo eh
Administrador sem dcnominacãu l.'~pl·( [ltetl; l',

c) CIUS'l'/NA MIDOR! WATANAlJE, brdsIlcir,l, soltl'iril, ddvogada, portadul;1 (LI
(:.Jrteird de Idvntidadc HG II" 32111.1 ~j3·3 SSI'/SP e inscrita no CPF/MI-' soh () n"
:i I :UlS:{() UI IH, resident!' c donm iliado 1'111S;'io I'alllo, Estadu de S;)OP,lIIlo, com
('ndl'n!~'() conll'ru;!I }{li.l Ur. !ülbl'll\ COIlll'S BUCIlO, 11."691, 2'1 andar, Varw<l dI'
BaiXO, S"io 1',luJo SI>, CEi> 0473()_I)03, pa!'a o lcllgO de Administrador St'lll

dl'nol1lilla~',10l~specilic;1.

CLAustJl,i\ 01'1''\1,',\
l()d;J~ as dt·lilH·r;t\'lll'S SOCidis, or<1 dcsig!léHtas Hesoluçôl's das Sócias, sl'rào tOIll,llL!s l'1ll lI'lIniõt's,
ptH,klldu d CtIl!\'dC.1Ç;1(! S(,I dctuada ,ltr,IV("s dt' IIlI'ius I'ivlróllicCls, frcal1do d !l1eSllld dispCIlS;1(!,1

dl,it1tt' d(l t u:lIj1<lfl.'dnH'lItn nu dl,'cl;lr(I~';io das ~Ó(ias dd Cll'ilCi;llb 1't'1I11iiio l' seu objetu, C<lSUa ordelll
(I;; J'VUIII.I" "1'1,1 !lnldidd pu!' ('-,,(ritu, S('j;'1 dISP<'IlSdd,] ii SII,) (,rt,tl\';H"l\l, N,,:; dclibcl'.lI,:ües S(lfl;l

,Jtn'l'-Í J (,l(!;.i ',I', i,1 U!lJ \'utll, Sl'llt!1l (;H!.I qll()1.1 11I!!1\'isi\'(,1 (11111 l'I:l.If,;'111 ,I ',(IIII'(hdl',lI11(' l'l'I'(l1 111I'!"I'l';"1
'lj\"Il;"> UIII t;:":.I1 1'1!'1 r;ld:l UIII,I t!l'i,l':

CI..\USlIl.'\ NON,\

,\ >,lljJ" /11,')(>1 il'll'i,l 11'1;1 (I dir"llo dt' )r,llI~f('r!1 P:1I1(' ()U ii !Ul,llid,ld" lk ~,U;I', ljllul.JS ;1 lJlllT.q",1
~ ',"1;,(';\ il!(l,"1, '1,I( Ilt('llll'ntl' ,1.1 ;11)(lii~I\( i,1 d,I(',) uutr<i(s), UU.I LL'I«'inh, ,(; IIÚU !tUl!VI'J' 011(,·"jl,'.IO d!'
'11,1""" <I, ln, ,'1h-11Illllll;1I"IU du Clllii;,j·,l)ci:tI,

!',\H,\CIl,\FO PI!lMI:JIW
(,,::(1 ,I :;óli,l Iltilllll itilri'l 111\'\111(1<1 ;,111'11<'1' ()II lldll .1" iI' ,li;:,. lIl"'! '" I" 'I 1111
,;III:i':llliC'lltl.', ,I llTC,'i!'()s, diil'll'IIL'·III!.'lIll' do di'fllJ"111 110 ",,1)1111" '\(':",1 I 1,.Li,I I"
dI 'v,_' 1'·'11I11~i"I l'r p~1rlv (II' d luLlIi(hdc cil'S:;;I:; ljlllJLIS ,~I"Ói'I;' 1111jO!'llÚl'i, , () ',',!lOI' d,l.;
(11'1); ,I" 111('(11,'0 c' 1'11'111;' d,' ,,'~I P;I",:lllll.lll(J ,,1'1,111 ,11'lt'I',l1iILld 'S dI' ('(,,11"111 ,1('(lr(h
'. 1:! I"í' 1., . {"'I' I ., ~;.
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P,\HM;Jt;\FO SE(;:J:-O;)()

No 1':\('rcJ..'ill dr. prof ...r'''IlCi", qUI' l'I'I'-':U'I'\'('r;'1 CI1I () (,,('is) meses a contar du
n'ct'hllllC'lll'l (k' oícrt I, -,;"",10 ',":'ll' 1',"'1110" JO .nlquircnu-, mediante cessão,
juntameute com ,IS respecti\'ds quot.ix, lodos (h créditos decorrentes dl'
1'll1pri"s: IIllOSda rvspvruva sÓcla:1 SOCi(,lbdt',

CL/\lJStJLA D~:CIMA
Nas hipóteses de lalcncia, ou salda de uma súcia, ;1Suciedilc!e nâo sl'riÍ liquidada, continuando COI11d
,,(,cid l'eJ1l<1Ill'Sn,'1l1l',Ocorrendo uma das rírclIlIsl[inciéls acima menriou.ulas. a respectiva sócia ou
«-us SUCessores deverão ser indcniz.idos relo valor esrriturnl (bs qunt as.

CLAusul.,\ DIClMA PHIMJ-:lH,\
1\:' sócias tl'r:1U direito de determinar, através dl' dclihcraçào d"s socias tomadas por sonas que
representem 3/4 (três quartos) do capítaí social, que, cm caso de' <Jumento do capital social, as 11OV,~S

quotas Sl'j,nll atribuídas. lotai ou pal'cialrnt'IlIf', a tl'I'Cl'iros n;lO sócios,

CLi\tlSULA DEClMA SECUNDA

() exercício SOlldl coinCide COI11o dilO civil. O habnço soei"l, dpll1onslr;H;ÜI'S o !"l'Sultilc!O do exercício
l' i'pl;llt',rill dos ddlllllljsir;~d()n's lh'vl'I'JO SeI' postos ;'j dlsposil;iiu lb~ ~Ól'i:I';;1(l' 30 dldo; ;lotes d,1 dat.í
ill.lr\ ;1\ la ",Ir.! ;1rvuniJo, que dever:l se realizar nu" qU;ltro IlH'Sl'S St'glllJ1tl'S dO l'llCelTaml'llto do anu
S(lçj,d, Np,>St' t .ISO, devl'rilU st'r clpJ'()\'l'it.tda~ ;IS depn't:í;lç<l!'S l' dl'dllÇÔl'S (' dlstríbuiç;io do lucro
jll'l'lllii id,I', lwld :q~i.,la\';\o ,lpIICl\'l'L L,\Cl'lo se exigidos por Il'l, 1iC:llll, desde 1<;, dispellsadas as
pullllC!~"'I'S 1'111 jtlJi1,lis de grdlldl' l'lllllLt~'c'lU ou Illlpll'llSd Ofíll,1I P,II:l ,IS (OJlV()r;l~ÜI'S, () h,lIanço
sOl:i,d,.Js dl'lnfJl1SII,I~'(l('S do !'esldlddo t' rt'ldtúrlO dos ildlllinistrddoj'('s,

P,\HÁGRAFO PItIMEIIW
t\ SOCiedadedistribuir.'1 lod()s os lucros ,IP("S dt'durid(J', (j'; ill!JHlSlos, il'i pruvlsl"I('S dI'
despesas dl' ("lpila!. os pagillllt'lltos de divllbs I' outros usos d()s fundus !l.jo
relkudos no imposto dI' rendi! t1d Socil'dac!l' i' ('OllSII:llildos nos seus futuros planos
Opl'!',ICiQn,li" C' dl:' inVl'stlllH.'JlloS,

P ;\IlA(;It;\FO SEGUNDO

!I qu;llqllt'J' temp(l dl'lltj'() do \',\tTt'Íejo ~()\i,li. ()S ,ldlllillJ',t I "dul"l"; jlodl'l';"1O delJiwl<II' ,I

;l;I).~,II11('nt()UlI rrt'dito til' juros sohre Clpit,d prúJll'i", 11od,'ndo ,lllllh dl'!dH'r;lr qlJi' (l
p.lg,lllH'lItO ou Cl't,tlito desse 1l1OIlli1l1t,· S('jd leito I}()S tl'l'1ll0S d" art, 1)', ~ '/" d,l Lei 11
9,l.llJ, dI' J995,

P;\U,\LIC\FO TEHCEIIW
,h ",',cbs rdtill,',llj" 1'>'1'1'('0;'0,1111('11\" II valur do') jllltl:, (pie lhe:, \vr:1!1 l'Il't 1\';llllcntc
I'.'i',ll'. illl IJ'1'dILllÍu\:, .Ip!lS tnln:\J'('1!1 I olll!,'\ inlt'lltl, di 11t'lil1l'l ;1,' 1<1((llll:1ll;l Jl,'lil"
1IIIIIil!Í\tntlon:s 11()', li! 1l1U': cI,) P,li':I,:',1 ,iI'u ;-"::.'.\Iwln ri,,,;, ! ( !,'liI\I!i;\.

Li 'IlI\liL\ 1)I':Ci\J,\ 'I'I'I((I:IH,\
') !'l ' , 'í ,)i1\1 :lLll pO'!I.'r:1 ,,'I dl"'l:ldl,;, qll:llqlj(')' ti.'lnn(l, por sóciJ'; que' I "[lI ''';erlLl'n. 110 Illílll)IIP

.:; l(tl: q'"lll"') dI) C1l'iUl ~;l)ci;)1.

P 1(\,\c.n·\FO I'IlIMUIW
IJu;;;íVl'is Ollli' SÔc::,I rlt'lvirl.:,; ,;llr~I,i,L!';lLI '111:'1ii:;I' di' l'!'.'~,'llll 11.1111 .. :111.) ,Il'\' 'I 'I) ",'1

)\1I1tCli\'~lll" 1111' ,': ![lI'itLl:; p,'!;l L,'i ll!O' l/C),
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P,\H,\(ílt,\FO SE(;[JNDO

"I' dptpl'mil"ldll'; .lispo. il ivr.s dI) pll";t:-'I;~l' rnnt r.ito riu dl',p()';iti'/u COIII,'dll1:d luturr:
Ion.m 1I11:0:-', 1I,!;1I 0'1 iJ,lr' f,.dIrlCillL', I)U jll'rd\'I'l'll1 p(l~kliortll('l1t{' SUd 1'lI',.lci.J

[urídica. i~t') Ild') ;lIl'[,I":1 ;I t: ilid.r-l .. di,' dCIlldi,s diSPI)'illlvu" do Contrato S()~i:d ()
I11L'SIllO se aplica <10 LI~() dI' Sl' \'l'ri!Jcll' J \'xisll\l1ci" dI' lima lacuna 110 Contrato
S(lcLI!.

Pi\nAGHMO TEHCEIIW

As SÓdé.IS que, isoladamente ou em conjunto, representarem I /l U (um décimo) do
C:lpil,1I Social terão () direito de realizar, a qualquer rcrup». lima auditoria. alr;lvl',Sdo
auditor por elas acordado. As despesas decorrentes da auditnria correrão por conta
<1:1<; rcspccuvas sócias, 1\ respoct iv., S<JCid l' obrig;H!,1 ,I ('(linear ;'1 disposiçãu d.! outra
S(!l'i;l lima cópia do respectivo rl'idtôl'i(J da dlldit"ria gl:Hltild l' irncrliatameun, <1pó..,
~1I;t ruru.luxâo.

CI.i\IJStll i\ DI:UI\I,' QII/\lrr,\
1-'11,11'11'110 II !or() dil cic);Ic!c' d(' S;io Paulo - SI' P,II'!.l s()llIç';i(l de qlldisqllt'J' divt'I'~.:C'r1('i;ISf"I..'SUlt;lIlt('Çti\)
Ili'l'se 11I I' llilllr,ltlJ

Os Srs, PAULO ROBElnO QUARTIM BARBOSA, FERNANDO MAZEO JÚNIOR C CRISTINA MIDOIU
WATANABE assinilm O presente instrumento ll1anifestando concordtlllcia com suas designaçôps
para os cargos dl' Administradores, sem designaç;io PSIH'dfic;!, (' dec!,lrél111, sob as pt'nas da lei. que
11.10 t'st,in IIlIPl'dldos de exercer ;1 ;Idministraç-;'Io II<! socil'dadl', por ki especial, ou em virtude de
,'oll!iCl1aç{lo \l'lIllln;II, ou por Sl' encontrarem soh os deitos dela, ,I pena que vede, ainda quv
tl'lllpUrMl.I:llu1!(', I) ,.n'sso ;t cnrgos pl'J!I!iLOS,ou por crime (,111111('111<11' de prevaric;!c,:Jo, pei!;) ou
,:ii>Ili'!l", '·Olll(1".<III,jll'dJ!;llo, ou ['ontra:t C('Oí]OIlIl;1jll'plddr, «(lnILl I) "i';ll'rlI,1 1l11dIHCi!,(I Ildl i!lIl,t1,
(Ulllrd 1\"1111.1:, dI' dl'lesd d<: U1IlCPITl'lIC1d, tllmr,1 ;IS rl'!:J~'()L'S de ('011',[11111), It, 11111111(;1,ou .!

!II'()!II'il'II,Ic!C.

I':, plli' l'st.tn:lll .issilll juslo:; e [Olllr3l,HI()s, ,ls~ill,lIn I) preSI'lltt.' insrrllntl'nto l'[lJ :{ (trés) vias de Igu;ll
teor l' tUrIlld,

iJ,p, IWCHE FINANZ AG
Pal:l(J (((llwrtl) Qu,lrtilll IbrllOSd

/

PAIJI.O IWBEHT() 1)1
\dilii;li',! i id.,1' (;ll,d

BAHBOS,\

__,-- · \. iI, i \~)rf,VI('cu \"i r"p) 0 ,J '
r!:'I~N',\NL>L'·j\·j i\ 7.1':' \ II' NÚJI{
\dl',iJli 'I, "ILII
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