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São Paulo, 12 de marco de 2014

An

INSTITUTO ALANA

Rua Fradique Coutinho, n° 50, 110 andar,

Pinheiros, São Paulo - SP

CEP: 051416-000

A/C Isabella Vieira Machado Henriques

e-mail: isabe1laaIana.org.br

Ref.: Resposta a Notificacao - Solicitayão de informacOes sobre
0 direcionamento de publicidade ao yüblico infantil em armários
escolares.

Prezados.

1. Em atençâo a Notificaçao enviada por V. Sas., a SAFETYBOX LocAçAo DE

ARMARIOS LTDA. ("GLOBAL Box"), corn endereço na Rua Ibituruna, n o 1.663, Vita

Congonhas, Säo Paulo - SP, CEP: 04624-100, inscrita no CNPJ sob o no

08.414.596/0001-88, por seus advogados (doe. I - procuração), presta as seguintes

informaçOes:

I. GLOBAL BOX

2. A GLOBAL Box é uma empresa especializada no gerenciamento e aluguel de

armários pessoais em colëgios, universidades, clubes e demais locais em que os

armários possam ser uteisjjT.7
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3. Lider nacional no seguimento de armários para escolas, corn sede em São

Paulo, a GLOBAL Box atende mais de 200 importantes instituiçOes de ensino,

abrangendo capital, litoral e interior do Estado de São Paulo, além das capitais do Rio

de Janeiro e Paranã.

4. Por meio do serviço de Iocação de armarios, a empresa oferece incontáveis

vantagens an alunos. E evidente a meihoria na qualidade de vida e saüde das crianças

e adolescentes que, an locarem us arrnários, não precisam carregar os pesados livros

escolares.

5. Já foi constatado cientificamente que o peso das mochilas pode causar diversas

doenças, principalmente aquelas relacionadas a coluna, como a escoliose, a cifose e a

hiperlordose' 2 , sendo a locação de armários recomendada por profissionais de saüde

no auxIlio a prevençâo e combate dessas enfermidades.

6. Além disso, Os arrnários disponibilizados pela GLOBAL Box oferecem

conforto, segurança e praticidade na conservaçào dos materiais escolares.

11. "MT VOLTA As AULAS 2014"

7. Através da ação "Kit Volta as Aulas 2014", form disponibilizados, através

dos arrnários da GLOBAL Box, brindes aos alunos.

1
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8. A GLOBAL Box não obteve qualquer lucro ou vantagem corn a

disponibiIizaço dos brindes. An contrário, teve que investir ern mAo de obra para

distribuir os produtos e assegurar todas as condiçOes de higiene e segurança

necessárias.

9. Nào houve, por parte da GLOBAL Box, a intenção de promover uma "estratégia

de comunicaçdo inercadológica", em desrespeito aos direitos das crianças e

adotescentes. Como explicitado nos objetivos da empresa, a GLOBAL Box trabaiha

para tornar a vida do aluno mais leve, com comodidade e conforto.

10. NAo obstante, diante da notificaçAo enviada por V. Sas., no sentido de que,

segundo o sen entendimento, as "açOes" promovidas podem gerar danos potenciais as

crianças, a GLOBAL Box está a disposiçAo do INSTITUTO ALANA para discutir o tema.

Cordialmente,

'VIE RESVOLGA	 NO H

OAB/SP 154.346	 0 1SP336.913
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PROCURAcAO

Per este instrurnento particular, SAFETYBOX LOCAçAO bE ARMARIOS LIDA, sockdadc

inscrita no CNPJ sob o no 08.414.596/000148, corn endereco no Rua Ibituruna, if

1.663, Vita Congonhas, São Paulo - SP, CEP: 04624-100, neste ato representada pot

Sen Diretor-Presidente, GUJLHF.RME BARB0ZA CARNEIRO DE Soun LEITE, brasileiro,

sotteiro, administrador de enipresas, reskienle e dorniciliado a Rua Adzona, no 1.281,

apto. 161. Silo Panic, SP, CE!': 04567-003, portador do cédula de identidade no

54.084.318-0 SSP/SP e inscrilo no CPF sob o no 023.994.287-65, nomeia e constitni

Sells hastantes procuradores os advogados XAVIER T0RRES VOUCA, brasileiro, solteiro,

advogado. inscrito no OAB/SP sob on° 154.346 e no CPF/MI' sob on° 269.185.918-51;

DANIEL BRA,JAL, VEICA, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no OAB/SP sob o if

258.449 c no CPF/MF sob o no 219.415.428-08; JOA0 EDUARD0 LW VILLEMOR

AMAR&L AYRES, brasileiro, casado, advogado, inscrito no OAB/SP sob o if 289.092 e

no CPF/MF sob on° 021.507.377-01; PEDRO LEHMANN BAKACUI, brasileiro, casado.

advogado, inscrito no OAB/SP sob on 0 211.550 e no CPF/MF sob on° 172.516538-42,

NUBIA LOPES BUFAR1SH, brasileirt sokeira, advogada, inscrita no OAR/SP sob a if

336.913 e no CPFYMF sob o no 388.832748-22 e LARISSA CASSOL EAZLAU, brasileira.

solteira, advogada, inscrita no OAB/SP sob o if 345.276 e no CPF/MF sob o no

391.975,488-39, todos corn escritório no Rua Renato Pacs de Barros, 750— ci. 93, ltaim

Bibi, CEP 045304001. Sac Paulo - SP, aos quals confere osmais amplos poderes para

defesa de seas interesses, especialmente para apresentar resposta a notificaçôes,

podendo as outorgados. no desempenho do prescote mandato, praticar todos os atos

inerontes ao scu born e Hal cumprimento, inclusive proper açOes. interpor redursos C

substabdecer,

São Paulo, lode marco de 2014
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ALTERAçAO eço4soLDAçAo4E tPNTRATO SOCIAL
............

DE SOCIEDADE EMPRESARIA DL

SAFETYBOX I0cAç6ES IDE ARMARIOS LTDA. - EPP

JUCESP 35221.032.524

CNPJ 08.414.596/0001-38

4.Polo presente 'Instrumento Particurar de Alteraço e Conso!idaçao de Contra-
to Social de Socjedade Empresria, os aba{xo assinados:

GUILUERME BARBOZA CARNEtRO DE SOUZA LEITE - brasileiro, solteiro, major, nascido
em 13/05/1973, administrador4e empresas, r psidente p domiciliado na cidade de Säo
Paulo, Estado de Sâo Paulo, a Rua Arizona, no 1.281 Apto. lul, Brookfin, C.E.P.: 04.567-
003, portador do Cedula de Identidade R.G. r,54,084.318-0 SSP/SP e inscrito no C.P.F.
sob o no 023994287-65

ALESSANDRA ANDRE GONCALVES - brasiIera, softeira, major, nascida em 27/12/1979
empresária, residente e domicIliada na ddade de So Paulo, Estado de São Paulo, a Rua
Pascal, n o 1.670, Campo Belo, C.E.P.: 04.616-005, portadora da Cedula de Identidade R.G.
no 29.503174-7 SSPISP e inscrita no C.P.F sob o n o 297.092.338-66,

UNICOS SOCIOS componentes do Sodedade Empreséria Limitada sob o name empresarial
de

SAFETYBOX LOCACAO DE ARMARIOS LTDA. - EPP

corn SEDE e FORO car cidade de São Paulo, Estado de Säo Paulo, a Rim Pascal, n 2 1.670,
Campo Belo, C.E.P.: 04.616-005, tudo tie conformidade corn o Contrato Social originrio
devidaniente registrado e arquivado na Junta Comerciat do Estado tie São Paulo —JIJCESP
sob a no 35.221.032.524 em sesso tie 01J11/2006 e posterior alteraço devidamente
registrada e arquivada sob o n 2 212.804/11-0, em sessäo de 29/05/2011, corn o Capital
Social no valor tie R$ 25000000 (duzentos e ciriqUenta nil reals) totalmente subscrito
integralizado em boa e corrente moeda nacional, djnhejro de contado,



torn entro SI, C nQ5 meFhore	 rats adq iitids em :I 	 combinado o segu'nto:

Alterar 0 endereco da sOda ALESSANDRA ANDRÉ GONALVES na cidade de São Paulo,
E5tado de Sac Paulo, 6 Rua Pascal, n O 1.670, Campo Belo, C.E.P,: 04.516-005, para:

Rue das Tâmaras, n 2 248
Vila Paulista - C.E.P.: 04.361-130

São Paulo / São Paulo

II) Alterar a endereço do sable no cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a Rua Pascal,
n 1.670, Campo Bole, C,EP,: 04.616-005, para:

Rua Ibituruna, n O 1.663
Vila Congonhas—C.E.P.; 04624-100

So Paulo / Su Paulo

ill) Diante das alteraçbes havidas as sOcos do comum accrue, resolverr consoFidar 0 ph-
mftivo Contralto Social do empresa, de conformidade corn a Lei 10.406/2002 e demais
disposiçaes regulamentares aplicáveis a espécie, passando a partfr desta data, a set regi-
do pelas seguintes clausulas e condicoes:

t.
coNsoLlDAçAo DE CONTRATO SOCIAL

DE SOCIEDADE EMPRESARIA

CL4USIJLA PRIMFIRA -DENONIMACAO

A Sodedade funciona sob a denominacão social de SAFETYBOX LOCAcAO DE ARMARIOS
LIDA. - EPP".

CLAUSULA SEGUNDA —SEDE E FORO

2.1, A Sociedade tern SURE e FORD no cidade tie São Paulo, Estado do Säo Paulo, a Rue
Rua bituruna, ne 1.663, Vila Congonhas, CL,'.: 04.624-100.
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2.2. 4 Sociedade pode, per dehberaç5o de seus adrnintstradores, adotada na forma do
piesente contrata, abrir ou dncotar fi!iis,.icursáis, 'aèncias ou escrltórios, no pars ou
noexterior.

CLAIJSIJLA TERCEIRA—OBJETO SOCIAL

31. 0 objeto cia sociedade é a "EOCAcAO DE BENS MOVES, INCLiJINDO ARTIGOS DO
MOBILIARIO, ARMARIOS F ASSEMELMADOS E A PRESTAcAO DE sEnvicos DE CONSER
TO, RESTAURAcAO E MANUTENcAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO, ARMARIOS E ASSE-
ME LH AD 0 S

32. A Sociedade e permitido: (1) participar, come quotista ou acionista, do outras socie-
dades Civis cu comerciais, nacionais ou estrangeiras; (II) integrar consOrcios quo tenham
per tim desenvotver atividados direta on indiretarnente relacionadas corn o scu objeto ou
corn o das sociedades de quo participe.

CLAUSULA QLJARTA—PRAZO DE DURACAO

A Sociedade terS seu prazo de duracao per tempo Jndeterrninado, tendo iniciado suas
atividades em 25 de Outubro do 2006

CLAIJSULA QIJINTA— CAPITAL SOCIAL

5.1. 0 Capital Social é do R$ 25000000 (duientos e cinqOenta roll rerns), dividido em
250000 duzentos c cinquenta mU) quotas do valor nominal do R$ 1,00 (urn real) cada
"ma, totalmente subsèrito integralizado neste ato em boa e corrente moeda nacional,
dinheiro do contado, distribuido entre as sOcios na proporco seguinte:

NOME:	 QUOTAS	 IMPORTANCIA

GUILHERME BARBOZA CARNEIRO IX SOUZA
LEITE	 175.000	 ITS 171000,00

ALESSANDRA ANDRÉ c5oNcAlvEs 	 75.000	 R$ 75.000,00

TOTALS;	 ZS0,0010	 R$ 250.000,00

5.2. A responsabilidade de cada sOcio é restrita aD valor de sues quotas, mas todos res-
pondern solidarianiente pera int,gralizag godo Capital Social,
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53. As quotas de capital são indivisiveis e cada q uota confere a direito a urn voto nas de-
Iiberaçöessociais. 	 .

CLAUSULA SEXTA - CE[ SSAO DE QUOTAS

A cesso e transferênda de quotas, entre as sodas e pare terceiros, pan efeito do pre-
sents contrato, é regida pe]o disposto no Artgo 1.057 da Lei 10406, de 10 de Janeiro tie
2002, e terá eficcia perante a sociedade e a terceiros a partir da averbaçao do respective
instruniento.

CLAUSULOSETIMA - DELIBERAçOES SOCIAIS

7.1. As deliberaçöes dos sócios serão tomadas em reuniäo que send convocada petos ad-
minrstradores senpre que a interesse social exigir e nos cases previstos pela Lei 10.406.
de 10 de Janeiro de 2002.

72, A convocaço ia reunio se fará pOr carte encaminhada act sócios contra recibo,
corn antecedéncia minima de B alto) dias, constando do mesma a dia horn e local da
reurliãa, bern come a ordem do die.

13. A reunio torna-se dispensv& quando torus as socios, per escrito, decidirem sobre
as materias lin,.das a deliberaçao. 	 -

7.4. As deliberaçoes serSo tornadas per maioria tie vows, ressalvadas as hip6teses previs-
tas no Artigo 1076 da Lei 10406, tie 10 de Janeiro tie 2002.

75. Dependem da aprovacâo de sOcios detentores tie no minimo 75% (setenta a cinco
par cento) do Capital Social:

(I) A modificaco do Contrato Social,
(II) A incorporaço, a fuso e a dissoIuco da sociedade, ou a cessacc do es-

tado de liquidaço.

7.6- Dependem da aprovaco tie series detentores da maioria do Capital Social;

(I) A designacäo e destituic5o dos administradores, quando feita em separa-
do;

(11) A destituição dos administradores, e
(111) 0 pedido tie concordata.

7.7. Dos trabaihos a dellberacaes será la yrada, no (ivro de atas tie reuniào dos sócios, ata
assinada pelos rnembros do mesas per socios participantes da reuniâo.

4
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78. 0 sádo dissidence an dbeacaoueimpe dificaco do Contrato Social flu

tenha par objeto a transforrnaçoda sorleclad &á dreito de retirar-se da sociedade
nos 30 (trinta) dies subsequentes a respectiva reunio, devendo, para tanto, noUficar a
sociedade p0; escrita de sua intençâo no mesmo prazo.

7.9. Os haveres devidos ao sócio retirante sero apurados C pagos con, base no valor pa-
thmonal de sue participaço apurado em balanço especial levantado na data da delibe-
raço quo motivou a retirada. Estes haveres apurados seräo pagos em 12 (doze) parcelas
guais, niensais e sucessivas, devidamente corrigdas polls variaço do CDI (Certificado de
Depósitos Interbancrios) apurado desde a data do comunicaço cia retirada ate a data do
efetivo pagarnento de cada parcels, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias depois de
exercido pelo soon a direito pactuado.

CLAUSUI.A OITAVA - ADMINISTRACAO

8.1. A administraça do sociedade serã exercida par ate 3 (três) administradores eleitos
peos sócios, par deliberacäo da maioria do Capital Social. Os administradores teräo a
designaç5o de diretores, sendo urn Diretor Presidente, urn Diretor Cornercial e urn Diretor
de Logistics. As designacoes, quando feEtas em separado, poderao set realizadas par reu-
niâo dos sócios flu par eta de designaç5o, devidamente arquivado na competente Junta
Comercial.

81.1. Além das atribuiçoes necessárias a realizaço dos fins sociais, a Diretor Presidente
lice investido de poderes para representar a sociedade, ativa e passivamente, judicial
extrajudicialmente, perante terceiros C quaisquer repartiçoes pUblicas, federals, estaduals
e municipais, do forma a dar andamento nos negócios usuals cia sociedade, obsenadas as
condicoes deste contrato. Adicionalmente, a sociedade poderá Se fazer representar, ain
da, forams diretores, sendo urn deles, necessariarnente, o Diretor Presidente.

8.12. t vedado aos Diretores contrair obrigaçôes de qualquer natureza em operaçoes
estranhas ao objeto social, observadas as dispasicöes deste capitulo,

81.3. A Sociedade coniderar-se- . 6 obrigada quanto representada:

a) Palo Direto Presidente, individualmente;

b) Per dais Diretores, conjuntamente, sendo urn deles, necessariamente, a Diretor-
Presidente;	 ç

& p01. 20 REV
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c} Per urn Dreier, em odftjurko cc4 unj prornradc de acordo corn a extensäo dos
poderes ronferidos no's re4ecthtns n%trumntQs& mandate, quo serão outorga-
dos pe(o Dirctor-Prefente, individuaInee, observadas as disposicoes do item
815.; C

d) Judidalmente, par advogado constituido pelo Diretor-Presidente soladamente, do
acordo corn a extenso dos Caceres conferidos no respective instrumento de
mandate e observadas as disposiçäes do item 8.1.5.

8.1.4. Ressalvado 0 disposto no item 8.1.3., alinea 'd" anima, as procuraçôes outorgadas
pela Sociedade devero ser assinadas peLo Diretor-Presidente isoladamente e, além de
mencionarem expressamente as poderes conferidos, develo, con, excecäo daquelas
pat-a fins judicials, center 0 prazo de validade determinate, no superior a 6 (seis) meses,
sendo vedado 0 substabeLecimento. 0 prazo previsto neste item e a restricão quarto ao
substabeledn,ento não Se aplicam as procuracdes outorgadas pare a representação da
Sociedade em processosjudiciais e adrninistrativos.

8.1.5. A prance de atos a seguir enumerados depende do aprovaço prévia dos sócios
quotistas que representem a 60% sessenta per cento) do Capital Social:

a) Aquisiç5o aIienaço e oneraco de imóveis C assinatura de contratos de cornpco-	 73
misso para tais operacOes;	 j72

b} Celebraço, alteraço ou rescisão de contratos, em unia Qu mais cperaçöes quo
envolvam quaisquer direitos, participacôes ou remuneraçöes cujo objeto tenha
valor superior a R$ 10.000,00 (dez mU reals);

c) Investimentos de qualquer espécie em outras sociedades, aquisição, al1enação
c/au oneraço de participacão em outras sociedades;

d) 0utora de fianças, avais e quaisquer garantias, bern como penhor de bens do ati-
vo mobilizado da Sociedade;

e) Assunço flu concesso de emprestimos, créditos bancários e aceite de obrigaçoes
camblais, bern como a contratacão de qualquer outra operacâo financeira, Se a
valor de cada negócio ultrapassar 0 equivalents, em reels a R$ 10.00000 jdez mu
reaLs), no dia do contrataco da operaço.

f) Aquisiço e venda de bens integrantes do ativo in,obilizado, cujo valor ultrapasse,
em cada case 0 equivalente, em reals a R$ 10.000,00 dez mll reaLs), no dia da con-
tratacao da operacäo;
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g) Contratacão de pesso d4de qjc aTemu4erco anual, em cede caso e nclujn-
do remuneração em bbne&ios, a jtraasse 4 equiZ'arente, em moeda corrente na-
cjor,al a RS 10 000,od 1e Wiji reLis), o mM da contratação da operaço, c

L) Contrataço de auditores.

8.1.6. Os direitos poderâo fazer jus a urns remuneraçâo a ser fixada pales sOcio-quotistas,
representando a majoria do Capita! Social, a titulo de PiO-Labore.

8.2. São designados coma Diretor-Presidente e Diretara de Logistica da Saciedade, as-
pectivamente, as sOdas (I) GUILHERME BARBOZA CARNEIRO DE SOUZA LUTE, brasilciro,
softeiro major, nascido em 13/05/1973 administrador be ernpresas, residente e domici-
liado na cidade tie So Paulo, Estado de So Paulo, a Rua Arizona 

no 
1.281 - A pto, 161,

Brooklin - C.E.P.: 04.561-003, portador da Cedula de dentidade R.G. n g 54.084.318-0
SSP/SP e inscrito no C.P.F. sob o M 023,994.287-65, e (U) ALESSANDRA ANDRÉ GoNçAL-
VES, brasileira, solteira, major, nascida em 27/12/1979, empresaria, residente e domicili-
ada na cidade tie São Paulo, Estado de 5o Paulo, a Rue des Tâmaras, n 2 248, Vita Paulista
- CE.P.: 04.361-130, portadora tie Céduja de Identicade R.G. M 29608174-7 SSP/SP
inscrita no C.P.F. sob o rW 297.092338-66.

8.2.1. Os Diretores designados no item acima declararam nào haver qualquer impedirnen-
to a sue designaco pare exercer a administração tie Sociedade, na forma do que dispoe a
parágrafo primeiro, do Arti8o 1.011, da Lei n O 10.406, de lode Janeiro tie 2002.

83. A nomeação the administradores que nao sejam sOcios dependentes (I) da aprovaçâo
da unanimidade dos socios antes da iritegraJizaco do Capital, e (LI) da aprovaca do so-
dos detentores de 2/3 (dois tercos} do Capita! Social após a integralizaçäo.

8.4. Os adninistradores san dispensaries de prestar cauçâo e a sua remuneraçao é fixada
per deliberaçâo dos sodas.

8.5. E vedado too administradores prestar, em name do sociedade, avais on fianca em
beneffcio tie quem quer que seja.

8.6 .0 adrninistrador, independentemente de ser este sdcio ou no, poderá ser de.stituido
a qualquer tempo inediante justa e fundamentada razo por deliberaco tie sOdas que
representem 60% (sessenta par cento) do Capital Social.

8.7 As atribuicoes dos Diretores so definidas a seguir:
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1) Compete so Diretor-PksEdente,aIer das4reft6ativas a responsabiFidades pre -
vistas rieste instrumeofto, compecc ao:oiretr-reidente exercer a direcao oxecu-
tiva da Companhia, excr pdlitcias drrrizes e as atividade relacionadas an
objeto social do Cempanhia diligenciando para que as deliberaçoes C diretrzes fi-
xadas pare a cumprimento des atividades operecionais da Cornpanhia sejam fie!
monte observadas;

2) Compete a Diretora de Logistics: executer a politica, as diretrizes e as atividades
operadonais e do logistica, fecursus humanos e manutençâo da Cornpanhia, con
forma ospecificado polo Diretor-Presidente, auxiliando, per conseqQênc[a no regu-
lar +uncionamento administrative do companhia.

3) Compete am Dirgior Cornercial: executar a political, as diretrizes e as atividades
cornerciais, a promoço e propagandas comerciais, o estabelecimento do poLitica
de vendas e promoçào de programas de marketing, bern coma a busca de novas
oportunidades comercials junta an mercado, sempre em observânr[a as orienta-
cöes atribuidas Pella Dirotor-Presidente.

CLAUSIJIA NONA - EXCLLJSAO POR JUSTA CAUSA

9,1 Os sócios que representem mais da metade do Capital Social poderâo, nos ternios do
Artigo 1.085 do Codiga Civil, excluir do sociedade 0 sOda quo esteja panda em risco a
condnuidade da empresa.

9.2. A exc!usão do sOda par justa cause referida no item 91. acima seni deliberada em
reun[âo especialmente convocada pars este tim, assegurando-se an sOcio indicado pal-a
exrlusao a e.xercicio do direito An defesa.

93. Aprovada a excluso do sOcio, esta sara formelizada par instrumento particular do -
aLteraç5o de Coritrato Social, subscrito par sOcios representando a niajoria do Capital So-
cial, dev:damente registrado no Junta Comercial do Estado de Sac Paulo - JUCESP, sendo
uma dos vias entregues 00 sonic exciuldo pare son conhecimento.

9.4. Os haveres do sódio excluIdo sero apurados e pages de acordo corn a disposto no
item 7.9, acima, tomando-se coma base de apuraçâo a data da deIibereco do exclusao.

CLAUSULA DECIMA - UQUIDAçAO E DLSSOLUçAO DA SOCIEDADE
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10-1.4 sodedade entrará elquJaçãojno asos reQos em Lei. Cs sOdas estabetece-
ran a modo de Iiquidaco e p?meräo oJiquiIantequq dbierá funcionar durante a perio-
do de liquidaço.

102. A sociedade no Se dissolver per mnrte, fatência ou interdicâo de qualquer urn dos
sOdas, continuando corn as sOcios remanescentes e corn Os herdeiros e ou sucessores do
56010 morto, interdito ou falido. Os sodas representando 60% (sessenta per cents) do
Capital Social poderào vedar a ingresso de herdeiros ou sucessores do sócto pré-niorto,
interdito ou falido.

10.3. Ocorrendo qualquer dos eventos previstos no item 102. acima, as haveres do 56cio
ruorto, declarado ausente au exciuldo sero pages polo sociedade, core próprios
ou providos petos sodas remanescentes.

104.Os haveres do sódo pré-morto ou exciuldo ser g e apurados C pages ass herdeiros
desses sOctos de acordo corn a disposto no item 7.9, acima, tomando-se come data base
de apuracäo a data do marie, da declaraç5o de ausência ou da excIuso per interdiço.

105.A sociedade Se dissolverã par defiberacao dos sOcios representando (I) 75% (setenth
a cinco por cent.) do Capital Social em se tratando de sociedade per prazo determinado,
ou (Ii) maioria absoluta em Se tratando de sociedade par prazo indeterminado.

CLAUSIJIA DECIMA PRIMEIRA - TRANSF0RMAcAO, Ir4CORPORAcAO, FUSO E CISAO

11.1. Per deciso de sodas representando 75% setenta e cinco par cents) do Capital So-
cial, a sodedade poderá 5Cr objeto de processo de transformaçao em outro tipo sodetá-
rio, ncorporacäo, dsäo cu fusao, respeitada a direito de retirada dos sodas dissidentes

11.2. caso qusiquer soda exerca a direito de retirada previsto em Lei, seas haveres seráo
apurados e pagos no forma descrita no item 7.9. acima, tomando-se coma data base pare
apuraço a data de recebimenta pete saciedade da notificaça do soda retirante comuni-
cando a exerciclo do direito de retirada.

CLAUSLJLA DECIMA SEGUNDA - EXERCICIO SOCIAL

121. 0 exercicia social coincide corn o one civil. A cada dia 31 de Dezembro, devera ser
evantadas 0 balanco gerar e a demonstraç5o da ronta de resultadas,
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12-2. Feitas as reservas a pra'be' I eg. is osOciDLdarpaos lucros a destinaço qua Ihes
ronvenha.

123. Par deCiberaco dos sôcios representando a malaria do Capital Social, a sociedade
pode:

a) Levantar balanço em prazo inferior a 1 (urn) ano e, corn base nele, distribuir 4--
caps; a

b) Distribuir lucros intermediáños a conta de lurras acurnulados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA PARTICIPAçAO NOS LUCROS E NAS PERDAS

A participaçâo dos socios nas perdas e nos lucros será definida pelos quotistas e, näo se
rã, necessariamente, proportional a participaca destes no Capital Social,

CtAUSULA DECIMA QUARTA - olsroslcOEs GERAIS

141. A tadas as cláusulas deste contrato ser go aplicadas suptetivamente as disposiçOes
da Lei 6404/76 e alteracôes posteriores referente A regularnentaçao p as socfedades anal-
limes.

14.2, Todas as notificacoes reacionadas corn a sociedade devero set feitas par escrito,
através de carta registrada ou protocolada, par fax, corn comprovaço de recebirnento,
par cartório the titulos a docurnentos ou par via judicial, dirigidos c/au entregues acts s6 -
dos nos enderecos constantes no preâmbulo deste instrumento ou em con q uer outro
endereco qua venha a 5cr cornunicado par escrito pelos sOcios.

14.3. A administraç5o de companhia 4 obrigada a cumprir qualquer acordo firmado pelos
sodas,

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORD

Fica eleito a foro central da Cornarca da Capital do Estado de So Paulo, corn excluso de
qua lquer out ro, par mais privi[egiado qua seja, para a propositura de demandas decor-
rentes do presente contrato,
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So Paulo, lode Junho do 2013.

6UIIJI1ERME BARBOZA RNEIRO DE SOUZA LEnt

cA
ALESSANDRA ANDRt GOP4cALVES

R.G. N2 22\btgM1-2 Ssp/sp

SANDRA ROBERTA PEREIRA DE SOUTh
R.G. N 2 24.208.6214 SSP/SP
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Os socios deciaran,, sob as penas da let, de quo não estâo impedidos de exercer a ad-
ministraçäo da sociedade, par lei especial, ou em virtode de condenaco criminal, ou
par so encontrarem sob as efeltos delL a pena qua vede, ainda qiie temporariamente,
o acesso a cargos püblicos; ou POF crime falimentar, do prevaricaçâo, peita ou suborno,
concuss5o, peculato, cu contra a economia popular, contra o sistema financelro naclo-
nat contra normas de defesa da conconência, contra as relacbes de consume, fé püblj-
Ca, CU a propriedade.

£ par assim estarem Justos e contratados, assinam 0 presente "INSTRUMENTO
PARTICULAR DE ALTERAçAO E CONSOLIDAcA0 DE CONTRATO SOCIAL, em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas idóneas e a tudo cientes.
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