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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS
CREDTToRIOS E DE DTRETTOS SOBRE CONTA VTNCULADA E OUTRAS AVEN9AS

Pelo presente instrumento pafticular, as paftes abaixo qualificadas, de um lado:

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S.A., sociedade an6nima sem registro de

companhia aberta perante a ComissSo de Valores Mobilliirios C'CVM'), com sede na Cidade

de AnSpolis, Estado de Goi5s, na Vila VP7D, M6dulo 11, S/N, Quadra 13, Daia, CEP75732-

140, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jur[dicas do Minist6rio da Fazenda

C'CNPJ/MF') sob o no 17.159.2291000t-76, neste ato representada, na forma de seu

estatuto soclal, por seus representantes legais devidamente autorizados e identificados na

respectiva pSgina de assinatura do presente instrumento ('Cedente');

e, de outro lado:

SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA., instituigSo financeira autorizada a

funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o

Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 717, 10o andar, Itaim Bibi, CEP 04530-

001, inscrita no CNPJ/MF sob o no 50.657.6751000L-86, neste ato representada, na forma

de seu contrato social, por seus representantes legais devidamente autorizados e

identificados na respectiva pdgina de assinatura do presente instrumento f'Aoente
FiduciSrio'), na qualidade de representante dos titulares das Deb6ntures (conforme definido

abaixo) ('DebenturistasJ;

(sendo a Cedente e o Agente FiduciSrio doravante designados, em conjunto, como "Partes"
e, individual e indistintamente, como "Patte')

CONSIDERANDO QUE:
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/(i) na assembleia geral extraordin5ria de acionistas da Cedente realizada em 11 de

maio de 2018 ("AGE da Cedente") foram aprovadas, dentre outras mat6rias: (a) a
realizagSo da 1a (primeira) emiss5o de deb€ntures simples, ndo conversilveis em

ag6es, da esp6cie com garantia real e com garantia fidejuss6ria adicional, em s6rie

fnica, da Cedente ('Emiss5o" e "Deb6ntures", respectivamente), incluindo seus

termos e condig6es, conforme o disposto no artigo 59 da Lei no 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, conforme alterada ('Lei das Sociedades por Ag6es'); (b) a
realizagSo da Ofefta Restrita (conforme definido abaixo), incluindo os seus termos

e condig6es, conforme o disposto na Le[ no 6.385, de 7 de setembro de 1976,

conforme alterada e na InstrugSo CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme

alterada ('InstrugSo CVM 476'); (c) a outorga, pela Cedente, da CessSo FiduciSria
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(conforme definido abaixo), em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente

FiduciSrio, em garantia do fiel, integral e pontual pagamento e/ou cumprimento das

Obrigag6es Garantidas (conforme definido abaixo); e (d) a autorizagSo d diretoria

da Cedente para adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos

necess5rios e/ou convenientes i realizagSo da EmissSo e da Oferta Restrita, bem

como d outorga da CessSo Fiduci6ria, incluindo, mas n5o se limitando, a celebragSo

da Escritura de EmissSo (conforme definido abaixo), do presente Contrato

(conforme definido abaixo) e de seus respectivos aditamentos;

em 11 de maio de 2018 foi celebrado o"Instrumento Pafticular de Escritura da 1a

(Primeira) EmissSo de Debdntures Simples, Ndo Conversiveis em Agdes, da Espdcie(nttttettqt trttttssctu Ue UeuettLuIeS JttttPtes/ tvdu LUItvetbtveb ettt n9ue5/ ud trsPeLte t
com Garantia Real e com Garantia Fidejussdria Adicional, em Sdrie lJnica, para /1,
DistribuigSo Ptiblica, com Esforgos Restritos de Distribuigdo, do Laboratdrio Teuto I
Brasileiro S.A." entre a Cedente, na qualidade de emissora, o Agente FiduciSrio, na I

qualidade de representante dos Debenturistas, e determinados acionistas da

Cedente, na qualidade de fiadores ('Escritura de EmissSo'); \ \,,-V
as Deb6ntures serSo objeto de ofefta pfrblica de distribuigSo, com esforgos restritos I
de distribuigSo, sob o regime de garantia firme para a totalidade das Deb6ntures, il \ I
nos termos da InstrugSo CVM 476 ('Oferta Restrita'); \l/

htr
a Cedente possui como atividades econ6micas, entre outras:(a) a fabricagSo pr6pria I

ou sob encomenda de terceiros (para a linha humana e tamb6m para a linhafGtB'..
veterinSria) de produtos farmacEuticos (em todas as classes terapEuticas, podend{ \
extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, embalar, reembalar, importarfi 

"lexportar, armazenar, expedir, distribuir, fracionar, transpoftar e prestar servigos de $7,.,,^^ -o"'
terceirizagSo), produtos para sa[de, diet6ticos, fitoter5picos, insumos, alimentos,

suplementos alimentares, cosm6ticos, saneantes, correlatos, pefumes, produtos de

higiene e toucador, produtos m6dico-hospitalares, cujas formas sejam: xarope,

elixir, suspens6o, gotas, solugSo, frasco-ampolas, injet5veis, comprimidos, dr5geas,

cdpsulas, pomadas, cremes, cosm6ticos, (b) importagSo, exportag6o, embalagem,

reembalagem e comercializagSo de mat6rias primas, bicos de mamadeira,

mamadeiras, chupetas, mdscaras anest6sicas e preservativos contra oxidagSo e

deterioragSo de materiais, e (c) importagSo e exportag5o de produtos acabados

para as linhas humana, veterindria, de higiene e cosm6ticos, e reembalagem e
comercializagSo destes produtos, em nome pr6prio ou em nome de terceiros, por

meio da realizagSo de operag6es de compra e venda com seus clientes ('Operag6es

de Compra e Venda');

(iii)

(iv)

t
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(v)

(vi)

(vii)

em razSo da realizagSo das Operag6es de Compra e Venda, a Cedente faz jus ao

recebimento do prego pela venda dos respectivos produtos, devido por seus clientes
("Devedores'), o que inclui seus acess6rios, tais como multas e juros morat6rios,

sendo o respectivo prego de venda representado por boletos de cobranga emitidos

contra os respectivos Devedores;

em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de todas as Obrigag6es

Garantidas (conforme definido abaixo), e ap6s negociagSes pautadas na boa-f6 das

Partes, a Cedente deseja, em car5ter irrevogSvel e irretratSvel, ceder

fiduciariamente, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente FiduciSrio,

os direitos credit6rios decorrentes da venda de produtos, representados por boletos

bancSrios de cobranga, que se encontram livres e desembaragadas de quaisquer

6nus, dividas, drividas, litfgios, impostos e demais tributos em atraso, nos termos
previstos neste Contrato;

as Partes desejam que a presente CessSo Fiduci6ria n5o implique transfer6ncia para

os Debenturistas, representados pelo Agente FiduciSrio, de quaisquer obrigagdes

ou responsabilidades da Cedente, exceto conforme previsto neste Contrato,
permanecendo esta como responsdvel pelas obrigag6es e pelos deveres que lhe

seriam imput6veis com relagSo i CessSo FiduciSria, ndo fosse pela celebragSo deste

Contrato; e

sem preju[zo da presente CessSo Fiduci5ria e/ou de outras garantias futuras,
tamb6m foram ou serSo constituidas, conforme o caso, em garantia das Obrigagdes

Garantidas, as seguintes garantias: (1) hipoteca dos im6veis de propriedade da

Cedente registrados perante o Cart6rio do Registro Geral de Im6veis da 2a

CircunscrigSo da Comarca de Andpolis, Estado de Goi5s sob as matriculas no 35.7LL,

no 45.803, no 49.870, e no 50.471, nos termos da respectiva escritura pfrblica a ser

lavrada por tabelionato de notas e assinada pela Cedente e pelo Agente FiduciSrio;

(2) a alienagSo fiduciiiria de L6.738.255 (dezesseis milhdes, setecentos e trinta e
oito mil e duzentos e cinquenta e cinco) ag6es ordindrias, nominativas e sem valor
nominal de emissSo da Cedente, equivalentes na presente data a 30,6249840/o

(trinta inteiros e seiscentos e vinte e quatro mil novecentos e oitenta e quatro

milion6simos por cento) da totalidade das ag6es representativas do capital social da

Cedente, nos termos do "Instrumento Partrcular de Alienagdo Fiduci4ria de Agdes e

Outras Avengas"celebrado entre determinados acionistas da Cedente, a Cedente e

o Agente FiduciSrio em 13 de junho de 2018; e (3) a alienagSo fiduciSria, sob

condigSo suspensiva, de 5.123.967 (cinco milh6es, cento e vinte e tr6s mil,

novecentas e sessenta e sete) ag6es ordin5rias, nominativas e sem valor nominal

de emissSo da Cedente, equivalentes na presente data a 9,3750760/o (nove inteiros

(viii)
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e trezentos e setenta e cinco mil e dezesseis milion6simos por cento) da totalidade

das ag6es representativas do capital social da Cedente, nos termos do "Instrumento

Pafticular de Alienagdo Fiducidria de AEdes e Outras Avengas', celebrado entre

determinados acionistas da Cedente, a Cedente e o Agente FiduciSrio em 13 de

junho de 2018, as quais as Partes declaram conhecer e aceitar, bem como ratificar,

todos os termos e condig6es ali dispostos ('Documentos da OperagSo" e "Garantias

Adicionais", respectivamente).

RESOLVEM as Paftes, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente

" Instntmento Particular de Cessdo Fiducidria de Direitos Creditdrios e de Direitos sobre

Conta Vinculada e Outras Avengas" ('Contrato'), de acordo com os termos e condigdes a

seguir estabelecidos, livremente convencionados entre as Paftes, que se obrigam a cumpri-

los e fazer com que sejam cumpridos.

Os termos aqui iniciados em letra maifiscula, estejam no singular ou no plural, ter5o o
significado a eles atribuido neste Contrato, ainda que posteriormente ao seu uso, ou, caso

n5o estejam definidos neste Contrato, terSo o significado a eles atribuido na Escritura de

EmissSo.

L
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1.1.

CLAUSULA I
CESSAO FIDUCIARIA EM GARANTIA

Para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento de todos e quaisquer

valores, principais ou acess6rios, presentes ou futuros, incluindo encargos morat6rios,

devidos pela Cedente nos termos da Escritura de EmissSo, do presente Contrato e/ou dos

Documentos da OperagSo, bem como eventuais indenizag6es, todo e qualquer custo ou

despesa incorrido pelo Agente FiduciSrio e/ou pelos Debenturistas em decorr6ncia de

processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais, extrajudiciais, administrativas ou

arbitrais necessSrios i salvaguarda e/ou exercicio de seus direitos e prerrogativas

decorrentes das Deb6ntures, desta CessSo FiduciSria e/ou das Garantias Adicionais, tais

como honordrios advocaticios judiciais ou extrajudiciais (esses (ltimos, desde que em

valores razo5veis e devidos a advogados contratados especificamente para a defesa dos

interesses dos Debenturistas) e despesas processuais ("Obrigag6es Garantidas'), a

Cedente, pelo presente, em cardter irrevogdvel e irretratdvel, cede fiduciariamente em

garantia, nos termos do artigo 1.361 e seguintes da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de

2002, conforme alterada, dos artigos 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997,

conforme alterada e do artigo 66-8 da Lei no 4.728, de L4 de julho de 1965, conforme

alterada, com a nova redagSo dada pelo artigo 55 da Lei no 10.931, de 2 de agosto de2004

['C6digo Civil", "Lei no 9.514" e "Lei no 4.728i respectivamente), propriedade fiduciSria, o

dominio resol0vel e a posse indireta, os direitos listados abaixo, em favor dos Debenturistas,

Mr
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(i)

representados pelo Agente FiduciSrio, e seus respectivos sucessores e eventuais

cessiondrios permitidos, livres e desembaragados de quaisquer 6nus, gravames ou

restrig6es, nos termos e condig6es previstos neste Contrato ("Cess5o Fiduci5ria'):

a totalidade dos direitos credit6rios oriundos da comercializagSo de produtos

pela Cedente, representados pela totalidade dos boletos de cobranga emitidos

e/ou a serem emitidos pela Cedente no 6mbito e em conformidade com os

termos do "Contrato de PrestagSo de Servigos de Cobranga Escritural Bradesco"

no 000049L407, celebrado entre a Cedente e o Banco Bradesco S.A. ('Banco

Administrador'), em 22 de maio de 2018, cuja c6pia consta do Anexo I ao

presente Contrato (conforme aditado de tempos em tempos, "Contrato de

PrestagSo de Serrligos" e "Boletos Cedidos", respectivamente);

a totalidade dos direitos da Cedente em relagSo i conta bancdria vinculada

no 57325-6, agCncia 3129 , aberta junto ao Banco Administrador, de titularidade

da Cedente e movimentada, rlnica e exclusivamente, pelo Banco Administrador

f'Conta Vinculada'), nos termos do " Contrato de Administragdo de Contas e

Outras Avengat' celebrado entre o Banco Administrador, a Cedente e o Agente

Fiduci5rio em 26 de junho de 2018 ("Contrato de AdministragSo de Conta'), t1d

qual deverSo ser depositados todos os recursos oriundos dos pagamentos dos

Boletos Cedidos, incluindo todos os recursos nela depositados e/ou aplicados,

independente da origem ('Recursos da Conta Vinculada" e, em conjunto com os

Boletos Cedidos, "Direitos Credit6rios'); e

todos os direitos, garantias, privil6gios, preferGncias, prerrogativas e ag6es

relacionados aos Direitos Credit5rios e assegurados ao titular de tais direitos,

incluindo indenizag6es devidas, direta ou indiretamente, bem como todos os

direitos de cobranga relacionados aos Direitos Credit6rios, bem como encargos,

multas compensat6rias e/ou indenizat6rias devidas em decorr6ncia dos Direitos

Credit6rios, inclusive reajustes monetdrios ou contratuais, bem como todos os

direitos, ag6es e garantias assegurados i Cedente por forga dos Direitos Cedidos

ou qualquer outros valores ou bens que venham a ser recebidos em relagSo aos

Direitos Credit6rios, bem como quaisquer outros valores, incluindo, mas n6o se

limitando a aplicag6es financeiras e eventuais rendimentos provenientes das

aplicag6es financeiras, realizados com os recursos mantidos na Conta Vinculada,

conforme previsto no presente Contrato (tDireitos Adicionais" e, em conjunto

com os Direitos Credit6rios, os "Direitos Cedidos').
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1.1. 1. A Conta Vinculada dever5 ser mantida junto ao Banco Administrador durante

todo o prazo de vig6ncia deste Contrato e permanecerS inalterada atr5 a liquidagio integral

das Obrigag6es Garantidas.

L.1.2. Sem prejuho do disposto na ClSusula 1.1 acima, a Cedente obriga-se a,

independentemente de notificagSo judicial ou extrajudicial do Agente FiduciSrio e/ou do

Banco Administrador, a atender e tomar todas as medidas necessdrias ao atendimento do

indice de Garantia (conforme definido abaixo), a partir da data estabelecida na ClSusula

3.2.1 abaixo.

As Partes declaram, para fins da legislagSo aplicdvel, que as principais1.2.

1.3.

caracterlsticas das Obrigag6es Garantidas estSo descritas no Anexo II do presente Contrato.

L.2.L. As demais caracteristicas das Obrigag6es Garantidas estSo descritas na

Escritura de EmissSo, cujas cl6usulas, termos e condigdes as Partes declaram

expressamente conhecer e concordar em seu inteiro teor. A descrigSo ora oferecida das

Obrigag6es Garantidas, conforme previstas e caracterizadas no Anexo II do presente

Contrato visa meramente atender crit6rios legais e n5o restringe de qualquer forma ou

modifica, sob qualquer aspecto, os direitos dos Debenturistas, no Ambito da EmissSo.

Fica desde jd certo e ajustado o cardter n5o excludente, mas cumulativo entre

{
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si, da presente CessSo FiduciSria e das Garantias Adicionais, podendo o Agente FiduciSrio,

conforme deliberagSo de Debenturistas no 6mbito da EmissSo reunidos em Assembleia Geral

de Debenturistas, executar todas ou cada uma destas garantias, total ou parcialmente,

tantas vezes quantas forem necessSrias, sem ordem de prioridade, at6 o i

adimplemento das Obrigag6es Garantidas, de acordo com a exclusiva conveniOncia dos

Debenturistas,

L.4. A CessSo Fiduci6ria permanecerS vdlida, lntegra e em pleno vigor at6 a

liquidagdo integral das Obrigag6es Garantidas, atestada pelo Agente FiduciSrio, sem

limitagSo e sem qualquer reserva de direitos contra a Cedente, e independentemente da

notificagSo ou anuCncia da Cedente, n5o obstante: (i) qualquer renovag6o, novagSo (com

ou sem alteragSo de remuneragSo e/ou de cronograma de amortizagdo das Deb6ntures),

prorrogagSo, aditamento, modificagSo, alteragSo do prazo, forma, local, valor ou moeda de

pagamento das Obrigag6es Garantidas, desde que formalizada em estrita observ6ncia aos

termos da Escritura de EmissSo; (ii) vencimento antecipado das Deb6ntures e/ou no caso

de vencimento final das Deb6ntures sem que as Obrigag6es Garantidas tenham sido integral

e efetivamente quitadas, ou qualquer invalidade parcial ou inexequibilidade de quaisquer

dos documentos relacionados is Obrigag6es Garantidas; (iii) qualquer a95o (ou omissSo)

do Agente FiduciSrio, na qualidade de representante dos Debenturistas, transagSo, ren0ncia

I
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no exercicio de qualquer direito, poder ou prerrogativa e prorrogagSo do prazo de execugSo

de qualquer direito, contidos nos documentos relacionados irs Obrigagdes Garantidas ou nos

termos da legislagSo aplicdvel; e/ou (iv) a venda, permuta, ren[ncia, restituigSo, liberagSo

ou quitagSo de qualquer Garantia Adicional, outra garantia, direito de compensagSo ou outro

direito de garantia a qualquer tempo detido pelo Agente FiduciSrio (de forma direta ou

indireta), na qualidade de representante dos Debenturistas, para o pagamento parcial das

Obrigag6es Garantidas.

1.5. O cumprimento parcial das Obrigagdes Garantidas, inclusive em decorrOncia da

execugSo da presente CessSo Fiduci5ria, n6o importa exoneragSo da presente CessSo

Fiduci5ria, nem a excussdo dos Direitos Cedidos confere a quitagSo integral das Obrigag6es

Garantidas se os montantes auferidos n5o forem suficientes para tanto.

Ap6s o cumprimento, pagamento e integral quitagSo de todas as Obrigagdes

Garantidas, o Agente FiduciSrio obriga-se a, no prazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis contado

da data do recebimento de notificagdo da Cedente, liberar a CessSo FiduciSria institu[da pelo

presente Contrato, mediante termo de liberagSo por escrito, devendo a Cedente adiantar ao

Agente FiduciSrio todos os custos e despesas a serem incorridos para tal flm.

1.6.1, A Cedente obriga-se a arcar com todos os custos e provid6ncias que venham a

ser necessSrios para a liberagSo da CessSo FiduciSria instituida pelo presente Contrato,

inclusive, sem qualquer limitagSo, quaisquer registros ou averbag6es, previstos na lei

aplicSvel.

1.6.

L,7,
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Na hip6tese da CessSo Fiduci5ria prestada pela Cedente por forga deste Contrato

(i) vir a ser objeto de penhora, arresto ou qualquer medida judicial ou administrativa de

efeito similar; ou (ii) ser cancelada, invalidada ou contestada, a Cedente ficar5 obrigada a

substitui-la ou reforgS-la, por outra garantia de valor igual ou superior, devidamente

aprovada pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, de modo a

recompor integralmente a garantia originalmente prestada, sob pena de ser configurado um

Evento de Inadimplemento, nos termos da Escritura de EmissSo.

L.7.1. O reforgo e/ou substituigSo de garantia aqui previsto deverS ocorrer por

instrumento pr6prio, e dever5 ser v5lido e eficaz desde a assinatura do referido instrumento,

sem estar submetido i ocorr6ncia de qualquer condigSo suspensiva.

CLAUSUTA II
FORMALTDADES, REGTSTROS E NOTTFTCA9OES

2.L. A Cedente obriga-se a fornecer quaisquer documentos adicionais e celebrar

aditivos ou instrumentos de retificagSo e ratificagSo deste Contrato, ou qualquer outro

/
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(i)

documento necessSrio para permitir que os Debenturistas, representados pelo Agente

Fiduci5rio, exergam integralmente todos os direitos que lhe s5o aqui assegurados, bem

como a obter, is suas expensas, todos os registros, autorizagdes e averbag6es que vierem

a ser exigidos pelas leis aplic5veis para a formalizagSo e/ou o aperfeigoamento da CessSo

Fiduci5ria, incluindo:

(iii)

protocolar o Contrato e seus eventuais aditamentos perante os Caft6rios de

Registro de Titulos e Documentos da Comarca da Cidade de S5o Paulo, Estado

de S5o Paulo, e da Comarca de AnSpolis, Estado de GoiSs (em conjunto,
"Caft6rios de Registro de Tltulos e Documentos') no prazo de at6 5 (cinco) Dias

Uteis contado da data da respectiva celebragSo;

obter o registro ou averbagSo, conforme o caso, deste Contrato e seus

respectivos eventuais aditamentos perante os Cart6rios de Registro de Titulos e
Documentos no prazo de at6 20 (vinte) dias contado da data da respectiva

celebragSo; e

encaminhar ao Agente FiduciSrio 1 (uma) via original do Contrato e/ou de seus

eventuais aditamentos devidamente registrados ou averbados, conforme o caso,

no prazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis contado da data do respectivo registro e/ou

averbagSo.

2.1.7. Mediante o registro deste Contrato nos Cart6rios de Registro de Tftulos e

Documentos, nos termos previstos na ClSusula 2.1 acima, estard constituida a propriedade ,:ii'ii-..
fiduciSria sobre os Direitos Cedidos em nome do Agente FiduciSrio, na qualidade de l/*'*
representante dos Debenturistas, efetivando-se o desdobramento da posse e tornando-se [ . ;

a Cedente possuidora direta e, exclusivamente enquanto as Obrigag6es Garantidas tp*r,.,^^ J'
estiverem sendo cumpridas, com direito d utilizagSo dos Direitos Cedidos, e o Agente \''i"'

FiduciSrio possuidor indireto dos Direitos Cedidos, exceto quando previsto ao contr5rio na t
Escritura de EmissSo e/ou neste Contrato.

2.2. A Cedente obriga-se a dar cumprimento imediato a qualquer exig6ncia aplic6vel

que venha a ocorrer no futuro, necess5ria i preseruagSo, constituigSo, apefeigoamento e

prioridade absoluta da CessSo Fiduci5ria ora constitufda, fornecendo a respectiva

comprovagSo ao Agente FiduciSrio (i) no prazo legal, quando houver, ou (ii) na aus€ncia de

prazo legal, no ptazo de at6 5 (cinco) Dias Uteis, a contar da ciGncia da Cedente da referida

exig6ncia, sendo certo que na ocorrGncia de necessidade de aditamento ao presente

Contrato, as Paftes terSo o ptazo adicional de at6 5 (cinco) Dias Uteis para celebrar referido

instrumento contado da ci6ncia, por qualquer das Partes, da necessidade nesse sentido, e

obter todos os registros, autorizag6es e averbag6es que vierem a ser exigidos pelas leis

t
%
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aplicdveis para o fim de formalizar o 6nus instituldo pelo presente Contrato nos prazos

estabelecidos na Cldusula 2.1 acima. O atraso por parte do Agente Fiduci5rio em celebrar

qualquer instrumento necess5rio para o cumprimento do disposto nesta ClSusula 2.2,

desobrigard a Cedente de observar o prazo estabelecido no Inciso (ii) acima.

2.3. Sem prejulzo da aplicagSo das penalidades previstas no presente Contrato, o ndo

cumprimento do disposto nesta ClSusula II pela Cedente n5o poderS ser usado para

contestar a CessSo FiduciSria ora constituida.

Em atendimento ao disposto ao 290 do C6digo Civil a Cedente deverd incluir a2.4.

seguinte nota em todos os Boletos Cedidos: "Cr4dito Cedido Fiduciariamenflla Emissdo

Deb4ntures Teutd'. A Cedente compromete-se a enviar ao Agente Fiduci6rio em at6 2 (dois)

Dias Uteis contados da data de assinatura do presente Contrato comprovagSo de que

solicitou ao Banco Administrador a inclusSo nos Boletos Cedidos do texto descrito nesta

ClSusula.

CLAUSULA III
MOVTMENTAGAO DA CONTA VTNCULADA" ATENDTMENTO E

RECOMPOST9AO DO iNDTCE DE GARANTTA, itOrCe DE LTQUTDEZ DOS

DrRErros cREDrroRros E ApLrcAgoES pERMrrrDAs

3.1. Movimentagio da Conta Vinculada. ,,{(6+F'.,
/ixi3.1.1. Observados os termos e condig6es previstos neste Contrato e na Escritura dei, 3.i

EmissSo, desde que n5o haja a ocorrOncia (i) de qualquer Evento de Inadimplemento n6o 
.'f+Pn,n..llt

sanado no respectivo prazo de cura; (ii) de vencimento antecipado das Deb6ntures; (iii) do

vencimento final das Deb6ntures sem que as Obrigag6es Garantidas tenham sido integral e

efetivamente quitadas; ou (iv) da RetengSo da Conta Vincula (conforme definido abaixo)

(em conjunto, "Eventos de RetengSo'), o Banco Administrador dever5 realizar, diariamente,

independentemente de notificagSo, a transferdncia dos Recursos da Conta Vinculada para a

conta corrente no 57324-8, agGncia 3t29, aberta junto ao Banco Administrador, de

titularidade da Cedente e de sua livre movimentagSo ('Conta de Livre Movimentac6o" e
"LiberaESo de Recursosi respectivamente). +U
3.7.2. Durante toda a vig6ncia do presente Contrato, no caso de ocorr6ncia de um k
Evento de RetengSo, a qual dever5 ser comunicada pelo Agente FiduciSrio ao Banco ,/ffi
Administrador, todos e quaisquer Recursos da Conta Vinculada, incluindo os recursos (/,/f
provenientes de qualquer aplicagSo financeira de tais Recursos da Conta Vinculada, deverdo /
ser bloqueados e mantidos na Conta Vinculada, e somente poderSo ser utilizados para o
pagamento das Obrigag6es Garantidas devidas e ndo pagas pela Cedente, at6 o

/
(
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recebimento, pelo Banco Administrador, de notificagSo do Agente FiduciSrio no sentido

contr5rio.

3.1.3. A Conta Vinculada serd movimentada exclusivamente pelo Banco Administrador,

nos termos deste Contrato, do Contrato de AdministragSo de Conta ou conforme instrugSo

do Agente FiduciSrio, sendo vedada a emissSo de cheques ou qualquer outro meio de

movimentagSo, assim permanecendo at6 a liquidagSo flnal de todas as Obrigagdes

Garantidas.

3.1.3.1. Os demais termos e condig6es das movimentag6es e hip6teses de bloqueio da

Conta Vinculada serSo realizadas nos termos e condig6es do Contrato de AdministragSo de

Contas.

3.2. Atendimento e RecomposigSo do fndice de Garantia.

3.2.1. No prazo de at6 90 (noventa) dias contados da data de assinatura do presente

Contrato, ou seja, a partir de26 de setembro de 2018, inclusive ('Data de Inicio'), a soma

do saldo devedor a vencer dos Boletos Cedidos e o saldo dos Recursos da Conta Vinculada

que efetivamente encontrem-se depositados na Conta Vinculada deverd ser sempre

equivalente a, no minimo,2Oo/o (vinte por cento) do saldo devedor das Deb6ntures f indice
de Garantia').

3.2.11. As Partes reconhecem e concordam que o Banco Administrador poderd fazer

uma selegSo dos Boletos Cedidos conforme seus respectivos crit6rios e politicas internas no

6mbito da prestagSo de servigos objeto do Contrato de PrestagSo de Servigos, podendo

recusar quaisquer destes boletos.

3.2.2. O atendimento do indice de Garantia deverd ser verificado de forma di5ria (cada

data, uma "Data de VerificagSo'), at6 o integral cumprimento das Obrigag6es Garantidas,
pelo Agente FiduciSrio.

3.2.2.1. Para fins do disposto na Cl5usula 3.2.2 acima, a Cedente obriga-se a enviar

diariamente, at6 as 11h30, ao Agente FiduciSrio, relat6rio contendo o saldo a vencer dos

Boletos Cedidos e o saldo dos Recursos da Conta Vinculada na respectivo Data de VerificagSo

f'Documento de Verifi cagSo').

3.2.3. O Agente FiduciSrio, de posse do Documento de Verificag5o, enviard

diariamente, at6 as 14h30, comunicagSo ao Banco Administrador, com c6pia para a Cedente,

informando o atendimento ou n5o do fndice de Garantia. Caso o Agente FiduciSrio verifique

,r$-"sm' ,
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que o indice de Garantia n5o foi cumprido pela Cedente, as Partes deverSo observar o
disposto na ClSusula 3.2.4 abaixo.

3.2.4. Em caso de verificagSo do n5o atendimento do indice de Garantia, em qualquer

Data de VerificagSo, o Agente FiduciSrio deverd enviar, na mesma data e at6 ds 16h00,

notificagSo: (i) para a Cedente, com cSpia para o Banco Administrador, solicitando a
,!

recomposigSo do Indice de Garantia, nos termos da ClSusula 3.2.4.1 abaixo ("Notificag6o

de RecomposigSol; e (ii) para o Banco Administrador, com c6pia para a Cedente, solicitando

ao Banco Administrador que imediatamente efetive o bloqueio da Conta Vinculada e a

retengSo de todos os recursos nela depositados e/ou aplicados, bem como ndo proceda com

quaisquer transfer6ncias da Conta Vinculada para a Conta de Livre Movimento ("Notificag6o

de RetengSo'), at6. que receba do Agente FiduciSrio uma nova notificagSo em sentido

contr5rio ('Retengdo da Conta VinculadaJ.

3.2.4.1. No prazo de at6 5 (cinco) Oias Uteis contado da data do recebimento da

NotificagSo de RecomposigSo, a Cedente deverS, sob pena de decretagSo de vencimento

antecipado das Deb6ntures nos termos previstos na Escritura de EmissSo, recompor o fndice

de Garantia por meio da emissSo de novos Boletos Cedidos ('Novos Boletos",gue, para fins

deste Contrato, deverSo ser entendidos como integrantes da definigSo de "Boletos Cedidos')

em valor total correspondente ao montante necess5rio para o atendimento do indice de

Garantia f'Recomposigso do fndice de Garantia').

3.2.4.2. A Cedente deverd enviar ao Agente FiduciSrio relat6rio contendo o saldo u 7@'.".
vencer dos Novos Boletos at6 o 50 (quinto) e fltimo Oia Util do prazo para a RecomposigSo/ \
do fndice de Garantia previsto na Cldusula 3.2.4.Lacima f'Relat6rio da RecomposigSo'). \ -t,{4x,,^^:

3.2.4.3. No prazo de at6 1 (um) Oia Util contado do recebimento do Relat6rio da /
RecomposigSo, o Agente FiduciSrio deverS: (i) caso a RecomposigSo do fndice de Garantia h
tenha sido realizada pela Cedente, enviar notificagSo ao Banco Administrador, com c6pia

para a Cedente informando o atendimento do indice de Garantia e autorizando o Banco

Administrador a cancelar a RetengSo da Conta Vinculada e a proceder com quaisquer

transfer6ncias da Conta Vinculada para a Conta de Livre Movimento; ou (ii) caso a

RecomposigSo do fndice de Garantia n5o tenha sido realizada pela Cedente, (a) enviar

notificagSo ao Banco Administrador, com c6pia para a Cedente, requerendo ou mantendo,

conforme aplicSvel, a RetengSo da Conta Vinculada; e, cumulativamente, observados os

termos e prazos previstos na Escritura de EmissSo (b) convocar Assembleia Geral de

Debenturistas para que os Debenturistas deliberem pela declaragSo ou n5o de vencimento

antecipado das Deb6ntures.

/

g
V

11



Bg,EEt1[TK, 
DE TlTULos E

i,.*or,,-r.*, 14602

3.2.5. Sem prejuizo do disposto nas ClSusulas acima, o Agente FiduciSrio e/ou o Banco

Administrador n5o prestarSo declaragSo quanto ao conterido, i validade, d autenticidade, i
exequibilidade e/ou ir possibilidade de cobranga de qualquer Boleto Cedido ou Novo Boleto,

ou outro documento ou instrumento por ele detido ou a ele entregue, em relagSo a este

Contrato.

3.3. fndice de Liquidez dos Direitos Credit6rios.

3.3.1. A Cedente dever5 manter o indice de liquidez dos Direitos Credit6rios, calculado

pela razSo entre o Valor Pago dos Boletos Cedidos (conforme abaixo definido) e o Saldo a

Vencer de Boletos Cedidos (conforme abaixo definido) igual ou superior a 0,90 (noventa

cent6simos) f'indice de LiquidezJ, sendo:

(i)..,,:oValortotalemreaisacumuladodepositado
na Conta Vinculada no periodo de 30 (trinta) dias contados a paftir do primeiro

dia 0til do m€s de cSlculo ('Per[rcdo de C5lculoJ, referente aos Direitos

Credit6rios representados pelos Boletos Cedidos com vencimento no respectivo

Periodo de C5lculo, o qual poderS ser consultado no relat6rio " Posigdo de

Carteird'disponibilizado diariamente pelo Banco Administrador, a ser verificado

no primeiro dia ftil ap6s o Periodo de C5lculo;

(ii) "Saldo a Vencer de Boletos Cedidos": o valor em reais referente aos Direitos

Credit6rios representado pelos Boletos Cedidos com vencimento em at6 30

(trinta) dias contados, o qual poderd ser consultado no relat6rio " Cliente Conta

Produtd'disponibilizado diariamente pelo Banco Administrador, a ser veriflcado

no primeiro dia ritil de cada m6s para o respectivo Periodo de Cdlculo.

3.3.1.1. Para fins de verificagSo do fndice de Liquidez, a Cedente obriga-se a enviar

ao Agente FiduciSrio os relat6rios "PosigSo de Carteira" e "Cliente Conta Produto" at6 as

11h30 das respectivas datas de verificag6o do Valor Pago dos Boletos Cedidos e do Saldo a

Vencer de Boletos Cedidos, conforme aplicSvel.

3.3.2. Fica desde j6 estabelecido entre as Paftes que o descumprimento do indice de

Liquidez, pela Cedente, por 3 (tr6s) meses consecutivos ou por 4 (quatro) meses alternados

dentro de um perlodo de 12 (doze) meses, implicarS no inadimplemento da obrigagSo n5o

pecuniSria prevista na Cl5usula 3.3.1 acima, e, consequentemente, no Evento de

t
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Vencimento Antecipado N5o Automdtico previsto no inciso "(ii)" da ClSusula 6.1.1.2 da

Escritura de EmissSo.

3.3.2.1. As Partes reconhecem e estabelecem ainda que o prazo de cura de 10 (dez) Dias

Uteis previsto no inciso "(ii)" da ClSusula 6.1.7.2 da Escritura de EmissSo n5o serS aplicdvel

para fins da configuragSo do Evento de Vencimento Antecipado Ndo AutomStico em raz5o

do inadimplemento da obrigagSo n5o pecuni5ria prevista na ClSusula 3.3.1 acima.

Aplicag6es Permitidas.

3.4.L. Enquanto os Recursos da Conta Vinculada estiverem depositados na Conta

Vinculada, a Cedente poderd solicitar ao Banco Administrador a aplicagSo de tais recursos

em titulos de renda fixa, operag6es compromissadas ou fundos de investimento de renda

fixa ou DI oferecidos pelo Banco Administrador, de baixo risco e liquidez di5ria ('Aplicag6es

Permitidas", que, para fins deste Contrato, deverSo ser entendidos como integrantes da

definigSo "Recursos da Conta VinculadaJ.

3.4.

4.L.

{

Y
[I,

''{f,4ft,,.^
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CLAUSULA IV
DOCU MENTOS COM PROBATORIOS

Conforme faculdade estabelecida no aftigo 66-8 da Lei 4.728, os Boletos

Cedidos, bem como as notas fiscais, faturas e comprovantes de venda e entrega de

mercadorias comercializadas pela Cedente, ou outros documentos necessSrios para a
excussSo dos Direitos Cedidos ('Documentos Comprobat6rios'), ficar5o sob a posse, guarda

e cust6dia da Cedente, como deposit5ria fiel dos Documentos Comprobat6rios de todo e

qualquer Direito Cedido ou que venha a ser cedido fiduciariamente e entregue ao Agente

Fiduci6rio nos termos deste Contrato, durante todo o prazo de vig6ncia do presente Contrato

e at6 a integral quitagSo das Deb6ntures.

4.2. A Cedente aceita, neste ato, a sua respectiva nomeagSo como fiel deposit5ria

dos Documentos Comprobat6rios, nos termos do artigo 627 e seguintes do C6digo Civil, e

sem direito a qualquer remuneragSo por tal encargo obrigando-se a bem custodiS-los,

guardS-los, conserv5-los, a exibi-los ou entreg5-los, conforme o caso, ao Agente Fiduci6rio

e/ou ao juizo competente, quando solicitados, dentro do prazo que lhe for determinado pelo

Agente FiduciSrio e/ou pelo juizo competente, bem como assumindo a responsabilidade por

todos os danos comprovados que venham a causar aos Debenturistas por descumprimento

ao aqui disposto, nos termos do artigo 652 do C6digo Civil.

CLAUSULA V
oBRrGAgoeS AOTCTONATS DA CEDENTE

.ri6rt=
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5.1. Sem prejui,zo das demais obrigagdes previstas neste Contrato, na Escritura de

EmissSo e na legislagSo aplic5vel, a Cedente obriga-se, em cardter irrevogSvel e irretrat5vel,
d,

(i)

( ii)

( iii)

cumprir com o disposto na Escritura de EmissSo e neste Contrato;

n5o realizar operagdes fora de seu objeto social e/ou praticar qualquer ato em

desacordo com seu estatuto social, a Escritura de EmissSo ou este Contrato;

manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros, de

acordo com os principios contdbeis geralmente aceitos na Rep0blica Federativa

do Brasil;

manter e preservar todos os direitos reais de garantia constituidos nos termos

deste Contrato e eventuais aditamentos existentes, vdlidos, eficazes, exiglveis e

em pleno vigor, sem qualquer 6nus, restrigSo, depreciagSo ou condigSo;

notificar o Agente Fiduci5rio, na qualidade de representante dos Debenturistas,

em at6 1 (um) Oia Util contado do seu conhecimento sobre qualquer evento,

acontecimento, fato ou circunst6ncia, incluindo, sem limitagSo, qualquer decisSo,

agSo judicial, ou extrajudicial, procedimento administrativo, procedimento

arbitral, reivindicagSo, investigagSo ou alteragSo de legislagSo (ou na sua

interpretagSo) que afete a validade, legalidade ou eficdcia da CessSo FiduciSria

constitu[da nos termos deste Contrato;

tempestivamente praticar os atos, assinar os documentos ou contrato adicional
(inclusive quaisquer aditivos ao presente Contrato, quer no todo ou em parte)

necessSrios i manutengSo dos direitos dos Debenturistas decorrentes deste

Contrato, bem como a proceder, a suas expensas, ao registro deste Contrato;

a seu exclusivo custo e despesas, assinar e prontamente entregar, ou fazer com

que sejam assinados e entregues ao Agente FiduciSrio, todos os contratos e/ou

documentos comprobat6rios, e tomar as demais medidas aplic6veis, que o

Agente Fiduci5rio possa solicitar para: (a) aperfeigoar, preseruar, proteger e

manter a validade e efic6cia da CessSo FiduciSria e do direito de garantia criado

nos termos do presente Contrato; (b) garantir o cumprimento das obrigag6es

assumidas neste Contrato; ou (c) garantir a legalidade, validade e exequibilidade

deste Contrato;

t,
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(iv)

(v)

(vii)
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(ix)

(viii)

(xii)

(xiii)

(xiv)

manter ou prover pela obtengSo da exist6ncia legal de todos os direitos,

autorizag6es e licengas necessSrios para a condugSo de seus neg6cios, e manter

a titularidade vSlida e plena dos Direitos Cedidos;

cumprir, mediante o recebimento de comunicagSo escrita enviada pelo Agente

FiduciSrio, na qual o Agente Fiduci5rio declara que ocorreu qualquer

inadimplemento ao presente Contrato e/ou ir Escritura de EmissSo, as instrugdes

por escrito emanadas pelo Agente Fiduci5rio para consolidagSo da propriedade

objeto da CessSo FiduciSria;

dar ci6ncia deste Contrato e de seus respectivos termos e condig6es aos seus

administradores e executivos e fazer com que estes cumpram e fagam cumprir

todos os seus termos e condig6es, responsabilizando-se Cedente integralmente

pelo cumprimento deste Contrato;

efetivar, as suas expensas, o registro do presente Contrato e de eventuais

aditamentos nos cartSrios competentes, nos prazos e formas previstos neste

Contrato;

n5o (a) alienar, vender, ceder, transferir, permutar, renunciar, arrendar, locar,

dar em comodato, prometer realizar quaisquer destes atos ou, a qualquer titulo,

alienar, ou outorgar qualquer opgSo de compra ou venda sobre qualquer um dos

Direitos Cedidos; (b) criar ou permitir que exista qualquer 6nus ou gravame

sobre os Direitos Cedidos, ou bens a relacionados (exceto pelo 6nus resultante

do presente Contrato); ou (c) restringir, depreciar ou diminuir os Direitos

Cedidos, ou realizar qualquer ato que o faga, bem como os direitos criados por

este Contrato;

n5o praticar qualquer ato que prejudique, restrinja ou afete negativamente,

direta ou indiretamente, quaisquer direitos outorgados aos Debenturistas por

este Contrato, pela Escritura de EmissSo ou pela lei aplicSvel ou, ainda, a

execugSo da CessSo FiduciSria ora instituida;

reembolsar o Agente FiduciSrio, no prazo de 10 (dez) Dias Uteis contado ap6s

solicitagSo neste sentido, de todas as despesas comprovadas, que venham a ser

necessSrias para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou para

realizar seus cr6ditos, inclusive honor5rios advocaticios e outras despesas e

custos incorridos em virtude da preseruagSo de seus respectivos direitos sobre

os Direitos Cedidos e no exercicio ou execugSo de quaisquer dos direitos nos

termos deste Contrato;

(x)

p
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(xi)
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(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

n5o celebrar contratos com terceiros que sejam contr5rios i instituigSo da CessSo

FiduciSria, de acordo com este Contrato, ou que prejudiquem o exercicio de

quaisquer direitos dos Debenturistas ou impega a Cedente de cumprir as

obrigagdes contra[das no presente Contrato;

reforgar ou substituir os Direitos Cedidos, nos termos dos artigos 333 ou L.425

do C6digo Civil, por outra garantia de valor igual ou superior, nos termos e prazos

especifi cados neste Contrato;

arquivar o presente Contrato na sede social da Cedente, deixando-o i disposigdo

dos acionistas da Cedente;

tratar qualquer sucessor do Agente Fiduci5rio como se fosse signatdrio original

deste Contrato, garantindo-lhe o pleno e irrestrito exercicio de todos os direitos

e prerrogativas atribuidos ao Agente Fiduci5rio nos termos deste Contrato;

cumprir com todos e quaisquer requisitos e dispositivos legais que sejam exigidos
para manter a presente CessSo FiduciSria sempre existente, vdlida, eficaz,

exequlvel, em perfeita ordem e em pleno vigor, sem qualquer restrig5o ou

condigSo e, mediante solicitagSo do Agente Fiduci6rio, apresentar comprovagSo

de que tais requisitos ou dispositivos legais foram cumpridos;

cumprir, e fazer com que seus respectivos diretores, membros de conselho de

administragdo e funciondrios ('Representantes') cumpram, o Decreto-Lei

no 2.8481L940, a Lei no t2.846120t3, o Decreto no 8.420, de 18 de margo de '

20L5 e, desde que aplicSvel, a U.S, Foreign Corrupt Practices Act of 1977, da

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transactions e do UK Bribery Act (UKBA) (em conjunto,

"Leis AnticorrupcSo'), devendo (a) manter pol[ticas e procedimentos internos,

nos termos do Decreto no 8.420, de 18 de margo de 2015, que assegurem

integral cumprimento das Leis AnticorrupgSo; (b) abster-se de praticar atos em

desacordo com as Leis AnticorrupgSo, no interesse ou para beneficios, exclusivo

ou ndo, da Cedente; (c) adotar as dilig6ncias apropriadas para contratagSo,

supervisSo e monitoramento, conforme o caso e quando necessdrio, de terceiros,

tais como fornecedores e prestadores de servigos, de forma a instruir que estes

n5o pratiquem qualquer conduta relacionada i violagSo das Leis AnticorrupgSo;

e (d) caso tenha conhecimento de violagSo de qualquer Lei AnticorrupgSo por si

ou seus Representantes, informar o Agente FiduciSrio no prazo de at6 1 (um)

Oia Utit;
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(xxi)

(xxii)

(>uiii)

(xxiv)

(xxv)

cumprir a legislagSo trabalhista relativa a ndo utilizagSo de m5o de obra infantil

e/ou em condig6es an5logas is de escravo, procedendo todas as diligGncias

exigidas por lei para suas atividades econ6micas, adotando as medidas e ag6es,

preventivas ou reparat6rias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos aos

seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em seu objeto social

("Leis Sociais');

cumprir a legislagSo ambiental em vigor, inclusive, mas n5o limitado A, legislagSo

em vigor peftinente i Politica Nacional do Meio Ambiente, is Resolug6es do

Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente e ds demais legislagdes e

regulamentag6es ambientais supletivas aplicSveis, adotando as medidas e ag6es

preventivas ou reparat6rias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos

ambientais apurados, decorrentes da atividade descrita em seu objeto social

('Leis Ambientais');

manter sempre vSlidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor, todas as

licengas, concess6es, autorizag6es, permiss6es e alvarSs, inclusive ambientais,

aplicdveis ao exerclcio de suas atividades, exceto por aquelas que estejam em

um processo tempestivo de obtengSo ou renovagSo;

orientar seus fornecedores, clientes e prestadores de servigos para que adotem

as melhores prdticas de protegSo ao meio ambiente e relativas d seguranga e

sa0de do trabalho, inclusive no tocante a ndo utilizagSo de trabalho infantil ou

anSlogo ao escravo, quando possf,vel mediante condig5o contratual especifica;

comunicar, por meio flsico ou eletr6nico, ao Agente Fiduci5rio, em at6 2 (dois)

Dias Uteis, sobre eventual autuagSo pelos 6rg5os respons5veis pela fiscalizagSo

de normas ambientais e trabalhistas no que tange a sa6de e seguranga

ocupacional, trabalho em condig6es andlogas a escravo e trabalho infantil, bem

como sobre a revogagSo, cancelamento ou n5o obtengSo de autorizag6es ou

licengas necessSrias para o seu funcionamento, ou ainda, a ocorr6ncia de outros

eventos ou situagdes que possam causar qualquer efeito adverso relevante (a)

na situagSo (econ6mica, financeira, comercial, operacional, regulat6ria, juridica

ou reputacional) da Cedente e/ou dos Garantidores, bem como nos seus

neg6cios, bens, ativos, resultados operacionais e/ou perspectivas, conforme

aplicSvel; ou (b) nos poderes ou na capacidade jur[dica e/ou econ6mico-

financeira da Cedente e/ou dos Garantidores de cumprir pontualmente qualquer

de suas obrigagdes nos termos da Escritura de Emiss5o, dos Contratos de

Garantia e/ou em qualquer documento relativo i EmissSo ('Efeito Adverso

Relevante');

e
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(xxvi)

(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

observar o fndice de Garantia e, sempre que necessSrio, efetuar a RecomposigSo

do indice de Garantia, nos termos e condig6es da ClSusula III acima;

conceder ao Agente FiduciSrio, na qualidade de representante dos Debenturistas,

ou ao respectivo preposto, funciondrio ou agente indicado, livre acesso a todas

as informag6es a respeito dos Direitos Cedidos e da Conta Vinculada, inclusive

para permitir que o Agente Fiduci5rio (diretamente ou por meio de qualquer de

seus respectivos agentes, sucessores ou cession6rios) execute as disposig6es do

presente Contrato;

n5o alterar, encerrar, vincular ou onerar, de qualquer forma, a Conta Vinculada;

manter o Banco Administrador contratado e o Contrato de AdministragSo de

Conta vdlido e em vigor durante o prazo de vig6ncia deste Contrato; e

cumprir com todas as suas obrigag6es previstas no Contrato de AdministragSo

de Conta.

(xxx)

5.2. Al6m das obrigag6es acima, a Cedente obriga-se, ainda, a receber

exclusivamente na Conta Vinculada todos e quaisquer valores pagos decorrentes dos Boletos

Cedidos.

5.2.t. Caso quaisquer dos Devedores n5o depositem na Conta Vinculada os respectivos

pagamentos devidos i Cedente por forga dos Boletos Cedidos, a Cedente obriga-se a

transferir para a Conta Vinculada, na mesma data, todos os recursos recebidos fora destas,

conforme aplic5vel, independentemente do envio das notificag6es aqui previstas, em ate 1

(um) Dia Util a contar da data em que for verificado o respectivo pagamento.

5.3, A Cedente ou os Debenturistas, obrigam-se a adiantar ao Agente FiduciSrio,

todos os custos, tributos, emolumentos, encargos e despesas (inclusive honordrios

advocaticios, custas e despesas judiciais, arbitrais ou administrativas) necess5rios e

comprovadamente incorridos com a assinatura, celebragSo, registro, formalizagSo,

transfer6ncia do produto da execugSo da CessSo Fiduci5ria ao Agente FiduciSrio e a extingSo

e/ou execugSo deste Contrato (quer de forma amigSvel, judicial ou extrajudicialmente ou

por qualquer outro meio) ou quaisquer outros documentos produzidos de acordo com o
presente Contrato (incluindo aditamentos a este Contrato).

L
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5.4. Se a Cedente deixar de

Contrato, o Agente Fiduci5rio poderS,

ou providenciar o seu cumprimento,

cumprir qualquer obrigagSo prevista no presente

sem a tanto estar obrigado, cumprir referida avenga,

sendo certo que a Cedente dever6 reembolsar ao

18
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Agente FiduciSrio todas as respectivas despesas comprovadamente por ele incorridas para

tal flm. O eventual cumprimento de tais obrigag6es pelo Agente FiduciSrio n5o isenta a

caracterizagSo de descumprimento de obrigagSo n5o pecuniSria deste Contrato pela

Cedente, inclusive para fins do disposto na Escritura de EmissSo.

CLAUSULA VI
DECLARAgOES E GARANTIAS DA CEDENTE

6.1.

(i)

A Cedente declara ao Agente FiduciSrio, nesta data, que:

a Cedente 6 sociedade devidamente organizada, constitufua e existente sob a

forma de sociedade por ag6es, sem registro de companhia abefta perante a CVM,

de acordo com as leis da Repfblica Federativa do Brasil;

a Cedente 6 plenamente capaz para cumprir todas as obrigag6es previstas na

Escritura de Emissdo e neste Contrato;

obteve todas as autorizagdes, inclusive, conforme aplicdvel, legais, societdrias,

ambientais regulat6rias e de terceiros, necessSrias i celebragSo deste Contrato,

ao cumprimento de todas as obrigag6es aqui previstas, tendo sido plenamente

satisfeitos todos os requisitos legais, societSrios, regulat6rios e de terceiros

necessdrios para tanto;

os representantes legais da Cedente que assinam este Contrato t6m, conforme

o caso, poderes societ6rios e/ou delegados para assumir, em nome da Cedente,

as obrigag6es aqui previstas et sendo mandatdrios, t6m os poderes

legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

este Contrato e as obrigagdes aqui previstas constituem obrigag6es licitas,

v5lidas, vinculantes e eficazes da Cedente, exequiveis de acordo com os seus

termos e condig6es, com forga de tltulo executivo extrajudicial nos termos do

artigo 784, incisos I e III, do C6digo de Processo Civil, conforme aplicdvel;

a celebragSo, os termos e condig6es deste Contrato e o cumprimento das

obrigag6es aqui previstas (a) ndo infringem o estatuto social da Cedente; (b) n5o

infringem qualquer contrato ou instrumento do qual a Cedente seja parte e/ou

pelo qual qualquer de seus respectivos bens e/ou ativos estejam sujeitos; (c) n5o

resultarSo em (1) vencimento antecipado de qualquer obrigagSo estabelecida em

qualquer contrato ou instrumento do qual a Cedente seja parte e/ou pelo qual

qualquer de seus respectivos bens e/ou ativos estejam sujeitos; ou (2) rescisSo

de qualquer desses contratos ou instrumentos; (d) n5o resultarSo na criagSo de

{
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(ii)

( iii)

(iv)

(v)

(vi)
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(vii)

(viii)

qualquer 6nus sobre qualquer ativo da Cedente, exceto pela CessSo FiduciSria;

(e) n5o infringem qualquer disposigSo legal ou regulamentar a que a Cedente

e/ou qualquer de seus respectivos bens e/ou ativos estejam sujeitos; e (f) n5o

infringem qualquer ordem, decisSo ou sentenga, administrativa, judicial ou

arbitral, que afete a Cedente e/ou qualquer de seus respectivos bens e/ou ativos;

estS adimplente com o cumprimento das obrigagdes constantes deste Contrato,

e ndo ocorreu e n5o existe, na presente data, qualquer Evento de

Inadimplemento;

estS em cumprimento, e faz com que seus Representantes estejam em

cumprimento, as Leis AnticorrupgSo, fazendo com que tais pessoas (a) mantenha

politicas e procedimentos internos, nos termos do Decreto no 8.420, de 18 de

margo de 2015, que assegurem integral cumprimento das Leis AnticorrupgSo;

(b) abstenha-se de praticar atos em desacordo com as Leis AnticorrupgSo, no

interesse ou para beneficio, exclusivo ou n5o, da Cedente; e (c) adote as

diligOncias apropriadas para contratagSo, superuisSo e monitoramento, conforme

o caso e quando necess6rio, de terceiros, tais como fornecedores e prestadores

de servigo, de forma a instruir que estes n6o pratique qualquer conduta

relacionada i violagSo das Leis AnticorrupgSo;

inexiste violagSo ou indicio de violagSo, investigagSo formal e/ou instauragSo de

processo investigat6rio de qualquer natureza - administrativo, arbitral ou judicial

-, por violagdo, pela Cedente, de qualquer dispositivo de qualquer das Leis

AnticorrupgSo. Adicionalmente a Cedente n5o tem conhecimento de violagSo ou

indlcio de violagSo is Leis AnticorrupgSo por qualquer de seus Representantes;

est5 em cumprimento com as Leis Sociais;

estS em cumprimento com as Leis Ambientais;

possui v5lidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor todas as licengas,

concessdes, autorizag6es, permiss6es e alvar5s (inclusive ambientais), aplicSveis

ao exerc[cio de suas atividades, exceto por aquelas que estejam em processo

tempestivo de obtengdo ou renovagSo, sendo que at6 a data da presente

declaragSo a Cedente n6o foi notificada acerca da revogagSo de qualquer das

suas autorizagdes ou licengas ou da exist6ncia de processo administrativo que

tenha por objeto a revogagSo, suspensSo ou cancelamento de qualquer delas;

estS cumprindo todas as leis, regras, regulamentos, normas administrativas em

vigor, e determinag6es dos 6rg5os governamentais, autarquias ou tribunais,

{

s
V(ix)

z';l
/' ,\.sr! i

tf,

(\t''-
(x)

(xi)

(xii)
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(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

aplicdveis i condugSo de seus neg6cios e d localidade de seus bens e/ou ativos,

exceto por aqueles questionadas de boa-f6 nas esferas administrativa e/ou
judicial, desde que tal questionamento tenha efeito suspensivo, se aplicdvel;

inexiste descumprimento de qualquer disposigSo contratual ou de qualquer

ordem judicial, administrativa ou arbitral;

inexiste qualquer agdo, processo e/ou procedimento judicial, administrativo ou

arbitral, inqu6rito ou outro procedimento de investigagSo governamental visando

anular, alterar, invalidar, questionar ou de qualquer forma prejudicar os Direitos

Cedidos e/ou a presente CessSo FiduciSria;

estd em dia com o pagamento de todas as obrigag6es de natureza tributSria

(municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenci6ria, ambiental e de

quaisquer outras obrigagdes impostas por lei, exceto por aqueles questionados

de boa-f6 nas esferas administrativa e/ou judicial, desde que tal questionamento

tenha efeito suspensivo, se aplicdvel;

6 respons5vel pela exist6ncia, exigibilidade, aus6ncia de vicios, consist6ncia e

legitimidade dos Direitos Cedidos e da presente CessSo Fiduci5ria;

a Cedente 6 a rinica e legitima benefici6ria e titular dos Direitos Cedidos, que se

encontram livres e desembaragados de quaisquer 6nus, garantia ou gravame,

judicial ou extrajudicial;

os Direitos Cedidos que, por forga deste Contrato, s5o cedidos, tem e terSo

origem nas Operag6es de Compra e Venda, s5o e serSo vdlidos, existentes,

verdadeiros e exigfveis na forma da legislagSo aplic5vel e, al6m de legfl[ima e

exclusiva titularidade da Cedente, estSo livres e desembaragados de quaisquer

6nus, gravames ou restrig6es de qualquer natureza, que, de qualquer modo,

possam obstar a cessSo e o pleno exercicio, pelo Agente Fiduci5rio, das

prerrogativas decorrentes da titularidade dos Direitos Cedidos nos termos deste

Contrato, responsabilizando-se a Cedente inteiramente por sua origem e

autenticidade perante o Agente FiduciSrio e/ou quaisquer terceiros que venham

a ser prejudicados pela inexatidSo da presente declaragSo;

todos os Direitos Cedidos estSo e/ou estarSo amparados pelos Documentos

Comprobat6rios;

todos os Boletos Cedidos foram originadas pela Cedente em observ6ncia )
pol[tica de cadastro e concessSo de cr6dito da Cedente vigente nesta data;
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(xxii) todas as declarag6es que constam deste Contrato s5o verdadeiras, corretas,

consistentes e suficientes em todos os seus aspectos;

estd apta a observar as disposig6es previstas nesse Contrato e agirS com relagSo

a este com boa-f6, lealdade e probidade; e

t6m plena ci6ncia dos termos e condig6es das Obrigag6es Garantidas e da CessSo

FiduciSria.

A Cedente obriga-se a notificar o Agente Fiducidrio, em at6 5 (cinco) Dias Uteis

cLAusuu vrr
EXECU9AO DA CESSAO FrDUCrAnre

Na ocorr6ncia do vencimento antecipado das Deb6ntures e/ou no caso de

(xxiii)

(>uiv)

6.2.

7.L.

da data em que tomar conhecimento, caso qualquer das declaragdes e garantias prestadas

na Escritura de EmissSo, neste Contrato e/ou em qualquer documento relativo d EmissSo,

seja falsa ou enganosa, ou ainda, incorreta ou inconsistente, na data em que foi prestada.

t
(

p
Wvencimento final das Deb6ntures sem que as Obrigag6es Garantidas tenham sido integral e

efetivamente quitadas, nos termos da Escritura de EmissSo, consolidar-se-5 em favor do

Agente Fiduci5rio, na qualidade de representante dos Debenturistas, a propriedade plena

dos Direitos Cedidos, podendo o Agente Fiduci5rio, is expensas da Cedente, executar a

presente CessSo FiduciSria e exercer todos os direitos e poderes a si conferidos pela

legislagSo vigente, promovendo sua execugSo judicial ou extrajudicial, sem ordem de

prefer6ncia, podendo, sem prejuizo de outros atos que possa praticar e dos demais direitos
previstos em lei: (i) vender, ceder e/ou transferir os Direitos Cedidos, por qualquer forma,
independentemente de leilSo, hasta pfblica, avaliagSo pr6via ou qualquer outra medida

judicial ou extrajudicial; (ii) reter, utilizar e dispor excutir e/ou utilizar todos os Recursos da

Conta Vinculada, bem como os recursos decorrentes da alienagSo de quaisquer t[tulos ou

valores vinculados a tal conta; e (iii) cobrar e receber diretamente os Direitos Cedidos.

7.1.L. Na ocorr6ncia de vencimento antecipado das Deb6ntures e/ou no caso de

vencimento final das Deb6ntures sem que as Obrigag6es Garantidas tenham sido integral e

efetivamente quitadas, deverd o Agente Fiduci6rio, no mesmo Oia Util da ci6ncia, notificar

o Banco Administrador para que este efetue o bloqueio e retengSo dos Recursos da Conta

Vinculada, bem como quaisquer outros recursos provenientes dos Boletos Cedidos, nela

depositados ou que venham a ser nela depositados, n5o acatando qualquer ordem da

Cedente referente a Liberag6o de Recursos.

,.'"li'
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7.2. Caso o produto da excussSo dos Direitos Cedidos n5o seja suficiente para a

responsdvel pelointegral liquidagSo das Obrigagdes Garantidas, a Cedente permanecer5

saldo devedor at6 a efetiva e total liquidagSo das Obrigag6es Garantidas.

7.3. Na ocorr6ncia de haver, ap6s a excussSo dos Direitos Cedidos e a liquidagSo de

todas as Obrigagdes Garantidas, quaisquer recursos remanescentes decorrentes da

excuss5o dos Direitos Cedidos, o Agente FiduciSrio autorizarS o Banco Administrador a

liber5-los d Cedente na Conta de Livre Movimento em at6 2 (dois) Dias Uteis, para que a

Cedente possa utilizS-los livremente.

7.4. A Cedente concorda e reconhece expressamente que o Agente FiduciSrio poderS

praticar todos os atos necessSrios para a venda e transfer6ncia dos Direitos Cedidos,

inclusive, conforme aplicdvel, receber, transferir e sacar valores da Conta Vinculada, dar

quitagSo e transigir, podendo solicitar todas as averbag6es, registros e autorizag6es,

obseruadas as condig6es de execugSo da Cess5o FiduciSria previstas nesta Cl6usula VII e
na legislagSo aplic5vel.

7.5. A Cedente obriga-se desde jd a praticar todos os atos e cooperar com o Agente

FiduciSrio em tudo que se fizer necessSrio ao cumprimento dos procedimentos aqui

previstos, inclusive no que se refere ao atendimento das exigGncias legais e regulamentares

necessdrias ao recebimento dos Direitos Cedidos.

7.6. A Cedente, neste ato, nomeia, em car6ter irrevogdvel e irretratdvel, nos termos

do artigo 684 do C6digo Civil, o Agente Fiduci5rio como seus procuradores (inclusive tendo

o Agente Fiduci6rio poderes de substabelecimento) para tomar, em nome da Cedente,

qualquer medida com relagSo As mat6rias aqui tratadas, conforme abaixo:

(i) independente da ocorr6ncia de qualquer fato, inclusive as hip6teses de

vencimento antecipado das Deb6ntures, previstas na Escritura de EmissSo:

(a) exercer todos os atos necessdrios i conservagSo e defesa dos Direitos

Cedidos;

promover, em nome da Cedente, como seu bastante procurador, os

registros deste Contrato e de seus aditamentos, bem como demais

formalidades previstas neste Contrato, caso a Cedente n5o o fagam,

nos termos dispostos nos artigos 653, 684 e parSgrafo 1o do artigo 661

do C6digo Civil, no prazo estipulado no presente Contrato, sem prejulzo

de caracterizar inadimplemento por pafte da Cedente, is expensas da

Cedente, as quais reconhecem desde jd como sendo lQuidas, certas e

+
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(d)

(c)

exigiveis as notas de debito que venham a ser emitidas pelo Agente

FiduciSrio para pagamento dos custos e/ou despesas correspondentes;

firmar qualquer documento e praticar qualquer ato em nome da

Cedente relativo exclusivamente A CessSo FiduciSria constituida nos

termos deste Contrato, na medida em que seja o referido ato ou

documento necessdrio para constituir, conservar, formalizar ou validar

a CessSo FiduciSria, ds expensas da Cedente; e

representar a Cedente, podendo praticar atos perante quaisquer

terceiros, incluindo qualquer instituigSo flnanceira e qualquer 5rg5o ou

autoridade governamental, seja na esfera federal, estadual ou

municipal, incluindo o Banco Central do Brasil, Juntas Comerciais, os

competentes Cart6rios de Registro de Titulos e Documentos, caso a

Cedente n5o o faga dentro dos prazos estabelecidos neste Contrato,

com amplos poderes exclusivamente para proceder ao registro e/ou

averbagSo deste Contrato e seus eventuais aditamentos, assinando

formul5rios, pedidos e requerimentos, ds expensas da Cedente (sendo

que o eventual registro e/ou averbagSo deste Contrato realizado pelo

Agente FiduciSrio n5o isenta a caracterizagdo do descumprimento de

obrigagSo n5o pecuniSria deste Contrato pela Cedente, inclusive para

fins do disposto na Escritura de EmissSo).

exclusivamente na hip6tese de vencimento antecipado das Deb6ntures e/ou no

caso de vencimento final das Deb6ntures sem que as Obrigag6es Garantidas

tenham sido integral e efetivamente quitadas, conforme previsto na Escritura de

EmissSo, independente da ocorr6ncia da consolidagSo da propriedade fiduciSria

dos Direitos Cedidos em favor do Agente Fiduci5rio, na qualidade de

representante dos Debenturistas:

cobrar, receber, vender ou fazer com que seja vendida, ceder, conferir

opgSo ou opgdes de compra ou de outra forma alienar, conforme o

caso, a totalidade ou qualquer parte da CessSo Fiduci5ria, por meio de

venda p0blica ou privada, obedecida a legislagSo aplicdvel e o disposto

neste Contrato;

firmar os respectivos contratos de venda, faturas, ceftificados de

transfer6ncia e quaisquer outros documentos que possam ser

necessSrios para o fim de formalizar a alienagSo, cessSo ou

transfer6ncia, por qualquer meio, da CessSo Fiduci6ria, no todo ou em

(ii)
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(c)

(d)

parte, a quaisquer terceiros, transferindo posse e dom[nio, outorgando

e recebendo as respectivas quitag6es e firmando recibos;

demandar e receber quaisquer recursos oriundos da CessSo FiduciSria,

aplicando-os no pagamento e/ou amortizagSo das Obrigagdes

Garantidas, devendo deduzir todas as despesas e tributos

eventualmente incidentes e entregar a Cedente o que eventualmente

sobejar;

assinar todos e quaisquer instrumentos e praticar todos os atos perante

qualquer terceiro ou autoridade governamental, incluindo, sem

limitagSo, a CVM e qualquer bolsa de valores ou c6mara de liquidagSo

na hip6tese de um leilSo, que sejam necessdrios para efetuar a venda

priblica ou privada da CessSo Fiduci5ria, inclusive requerer a respectiva

autorizagSo ou aprovagSo;

representar a Cedente na Rep0blica Federativa do Brasil, em ju(zo ou

fora dele, perante terceiros e todas e quaisquer ag6ncias ou

autoridades federais, estaduais, distritais ou municipais, em todas as

suas respectivas divis6es, repartig6es p0blicas e depaftamentos,

incluindo, entre outras, Caft6rios de Registros de Tiitulos e Documentos,

caft6rios de protesto, instituig6es bancSrias, juntas comerciais, Banco

Central do Brasil e Secretaria da Receita Federal, em relagSo

exclusivamente a CessSo FiduciSria e a este Contrato e exercer todos

os demais direitos conferidos a Cedente sobre os mesmos,

inclusive transigir, com poderes amplos e irrevog5veis para

quaisquer termos necessdrios para a efetivagSo dessa transfer6ncia;

tomar todas as medidas para consolidar a propriedade plena da CessSo I
FiduciSria em caso de execugSo da CessSo Fiducidria; e

praticar qualquer ato e firmar qualquer instrumento de acordo com os

termos e para os fins deste Contrato.

(e)
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(f)

(g)

7.7. A Cedente concorda, sem preju2o dos termos desta ClSusula VII, que o Agente

FiduciSrio terd o direito (mas n5o a obrigagSo) de, por meio de quaisquer procuradores, agir

em nome da Cedente, independentemente da ocorrGncia de um dos Eventos de

Inadimplemento (conforme definido na Escritura de EmissSo), para firmar qualquer

documento e praticar qualquer ato em nome da Cedente relativo A CessSo FiduciSria,

exclusivamente na medida em que referido ato ou documento seja necessdrio para constituir

e/ou conservar a validade, a eficdcia e/ou a exequibilidade da CessSo Fiduci5ria nos termos
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da legislagSo aplicdvel, bem como para formalizar a CessSo FiduciSria

Contrato para tais fins.

7.8. A Cedente obriga-se a conferir os direitos descritos na ClSusula 7.6 acima ao

Agente Fiduci5rio, em conformidade com a procuragSo outorgada em cardter irrevogdvel e

irretratSvel nos termos do Anexo III do presente Contrato, que poderSo ser substabelecidos

pelo Agente FiduciSrio, no todo ou em pafte, com ou sem reserva, fato esse que deve ser

notificado i Cedente em at6 1 (um) Oia Util contado do substabelecimento. Tal procuragSo

6 outorgada como condigSo deste Contrato, a fim de assegurar o cumprimento das

obrigag6es aqui estabelecidas e 6 irrevog6vel, nos termos do artigo 684 do C6digo Civil.

A Cedente obriga-se a, ap6s solicitagSo nesse sentido pelo Agente FiduciSrio,7.9.

entregar um instrumento de procuragSo equivalente ao sucessor do Agente FiduciSrio e,

conforme venha a ser exigido, sempre que necessdrio para assegurar que o Agente

Fiduci5rio (ou qualquer sucessor) disponha dos poderes exigidos para praticar os atos e
exercer os direitos aqui previstos.

7.10. A Cedente obriga-se a renovar a procuragSo outorgada nos termos do Anexo III
do presente Contrato, pelo maior prazo permitido no estatuto social, e, assim,

sucessivamente, durante todo o prazo de vig6ncia das Deb6ntures, e apresentS-la ao Agente

FiduciSrio com anteced6ncia de, no minimo, 60 (sessenta) dias contados do t6rmino do

prazo da procuragSo em vigor. Tais renovag6es deverSo ocorrer o n[mero de vezes que for
necessdrio at6 que sejam integralmente quitadas as Obrigagdes Garantidas.

7.LL. A Cedente neste ato renuncia, em favor do Agente FiduciSrio, a qualquer

privil6gio legal que possa afetar a livre e integral exequibilidade ou exercfcio de quaisquer

direitos do Agente FiduciSrio nos termos deste Contrato, estendendo-se referida ren0ncia a

quaisquer direitos de prefer6ncia ou direitos relativos i posse indireta da CessSo Fiduci6ria

por parte do Agente FiduciSrio.

7.t2. Na ocorrGncia de execugSo da CessSo FiduciSria, a Cedente n6o ter5 qualquer

direito de reaver do Agente FiduciSrio e/ou do adquirente dos Direitos Cedidos, qualquer

valor pago aos Debenturistas a titulo de liquidagSo das Obrigag6es Garantidas com os

valores decorrentes da alienagSo e transfer6ncia dos Direitos Cedidos, ndo se sub-rogando,

poftanto, nos direitos de cr6dito correspondentes ds Obrigagdes Garantidas.

7.L3. Na hip6tese de a CessSo FiduciSria ser excutida, a Cedente reconhece que, (a)

n5o ter5 qualquer pretensSo ou agSo contra os Debenturistas e/ou o Agente FiduciSrio e/ou

o adquirente dos Direitos Cedidos com relagSo aos direitos de cr6dito correspondentes is
Obrigagdes Garantidas; e (b) a ausCncia de sub-rogagSo n5o implica enriquecimento sem

causa dos Debenturistas e/ou do Agente Fiduci6rio e/ou do adquirente dos Direitos Cedidos,

WF
26

I
(

Y



MT.R.FTLME N.o 1 4

haja vista que o valor residual de venda dos Direitos Cedidos, ap6s a liquidagSo integral das

Obrigag6es Garantidas, serd integralmente restitufdo a Cedente.

CLAUSULA VIII
LEGITIMIDADE DO AGENTE FIDUCIARIO

A Cedente reconhece o direito dos Debenturistas, por meio do Agente Fiduci6rio,

de executar a CessSo FiduciSria, como forma de receber os cr6ditos devidos decorrentes

das Obrigag6es Garantidas.

8.1.

8.2.

8.4.

A Cedente desde logo reconhece a legitimidade extraordinSria do Agente
FiduciSrio para executar a CessSo FiduciSria contratada neste Contrato, bem como para

promover a cobranga de quaisquer valores decorrentes do presente Contrato, podendo,

para tanto, contratar, is expensas da Cedente, quaisquer prestadores de servigos para

controle e execugSo da CessSo Fiduci5ria ou para auditoria de procedimentos, e podendo

ainda contratar e destituir, is expensas da Cedente, advogados, com poderes ad judicia,

intimar, notificar, interpelar, transigir, desistir, dar e receber quitagSo, representando os

Debenturistas extrajudicial ou judicialmente e em qualquer fase ou grau de jurisdigSo, com

poderes, ainda, para praticar qualquer ato e assinar qualquer documento ou instrumento

necessSrio no cumprimento de suas fung6es de agente da presente CessSo FiduciSria,

sempre no interesse e de acordo com as expressas instrug6es dos Debenturistas nos termos

da Escritura de EmissSo.

8.3. O Agente FiduciSrio atua no presente Contrato em nome e em beneficio dos

Debenturistas e de acordo com as expressas instrug6es dos Debenturistas, em total
conformidade com os termos e condig6es da Escritura de EmissSo. Neste sentido, sempre
que neste instrumento estiverem previstos quaisquer atos ou decisdes a serem tomados
pelos Debenturistas, eles serSo tomados pelos Debenturistas em Assembleia Geral de

Debenturistas, nos termos previstos na Escritura de EmissSo e obseruados os qu6runs de

convocagSo e deliberagSo nela previstos, e serSo executados pelo Agente FiduciSrio em

estrita observ6ncia is disposig6es deste Contrato, da Escritura de EmissSo e da respectiva

Assembleia Geral de Debenturistas.

O exercicio da prerrogativa prevista nos termos desta ClSusula VIII acima n5o
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impedirS o Agente FiduciSrio de executar as Garantias Adicionais e/ou qualquer outra
garantia outorgada ao Agente FiduciSrio, na qualidade de representante dos Debenturistas,
no Ambito da EmissSo.

CLAUSULA IX

Wtr
DrsPosr9oEs GERATS
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9.1. Em caso de conflito entre as definigdes contidas na Escritura de EmissSo e as

definig6es contidas neste Contrato, prevalecerSo, para fins exclusivos deste Contrato, as

definig6es contidas neste Contrato.

9.1.1. Todas as refer6ncias contidas neste Contrato a quaisquer outros contratos ou

documentos significam uma refer6ncia a tais contratos ou documentos da maneira que se

encontrem em vigor, conforme aditados e/ou modificados,

9.2. O presente Contrato institui um direito de garantia permanente sobre os Direitos

Cedidos e deverd: (i) vincular a Cedente, seus sucessores, herdeiros e cession5rios

autorizados; e (ii) beneficiar o Agente FiduciSrio e seus sucessores e cession5rios, na

qualidade de representante dos Debenturistas e em beneffcio destes.

9.3. Nenhuma Parte poderS transferir quaisquer de seus direitos ou obrigag6es aqui

previstos sem o pr6vio consentimento da outra Pafte.

9.4. A Cedente responde por todas as despesas decorrentes do presente Contrato,

compreendendo aquelas relativas a emolumentos e despachantes para obtengSo das

ceftid6es dos distribuidores forenses, da municipalidade e de propriedade, as necess5rias i
sua efetivagSo e registro, bem como as demais que se lhe seguirem, inclusive as relativas a

emolumentos e custas de tabelionatos de notas e de caft6rios de registro de titulos e
documentos, de quitag6es fiscais e qualquer tributo devido sobre a operagSo.

9.5. Nenhuma a95o, omissSo ou demora no exercicio de qualquer direito ou ag5o por

qualquer das Partes impor.tarS em alteragSo ou renrincia de qualquer direito ou ag5o, que

poderSo ser exercidos a qualquer tempo, nem significar5 novagSo de quaisquer das

obrigag6es decorrentes do presente Contrato.

9.5.1. A renfncia expressa por escrito a um determinado direito ndo deverS ser

considerada como ren[ncia a qualquer outro direito.

A CessSo FiduciSria instituida pelo presente Contrato serS adicional a, e sem9.6.

t
P
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Wft
prejuizo de, quaisquer outras garantias ou direito real de garantia outorgado pela Cedente

ou por qualquer terceiro como garantia das Obrigag6es Garantidas, inclusive mas n5o se

limitando as Garantias Adicionais, e poder6 ser executada de forma isolada, alternativa ou

conjuntamente com qualquer outra garantia, inclusive mas ndo se limitando as Garantias

Adicionais, ou direito real de garantia independentemente de qualquer ordem ou

prefe16ncia.
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9.7. O exercicio pelo Agente Fiducidrio de quaisquer dos direitos ou recursos previstos

neste Contrato nio exonerarS a Cedente de quaisquer de seus respectivos deveres ou

obrigag6es referentes a outros direitos e recursos do Agente FiduciSrio perante a Cedente,

conforme aplicdvel, de acordo com as disposig6es da Escritura de EmissSo, deste Contrato

ou ainda dos Documentos da OperagSo.

9.8. Este Contrato e os anexos que o integram, em conjunto com a

Escritura de EmissSo, contemplam o acordo integral estabelecido entre as Partes com

relagSo ao objeto deste Contrato. Todas as alterag6es deste Contrato deverSo ser feitas por

escrito, mediante acordo entre as Partes,

9.9. Todas e quaisquer notificag6es ou comunicag6es a serem enviadas por qualquer

das Paftes nos termos deste Contrato deverSo ser encaminhadas para os seguintes

enderegos:

Para a Cedente:

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S.A.

Vila VP 7D, M6dulo 11, S/N, Quadra 13, Daia

CEP 75L32-140, Andpolis - GO

At.: italo Nogueira Alves de Melo

Tel.: (62) 3310 2011

E-mail : italo.melo@teuto.com.br

Para o Agente FiduciSrio:

SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA.

Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 7t7,10o andar

CEP 04530-001, S5o Paulo - SP

At.: Nelson Santucci Torres / Andre Yugo Higashino

Tel.: (11) 3048-9900

E-mail: andre.higashino@slw.com.br / fiduciario@slw.com.br

9.9.1. As comunicag6es serSo consideradas entregues quando recebidas sob protocolo

ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, por fax ou

por telegrama nos enderegos acima. As comunicag6es feitas por fac-s[mile ou e-mail serSo

consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado

por meio de indicativo (recibo emitido pela m5quina utilizada pelo remetente).

9.9.2. A mudanga de qualquer dos enderegos deverS ser comunicada is demais Partes

pela Parte que tiver seu enderego alterado, por escrito, no prazo mdximo de 5 (cinco) dias

contado da sua ocorr6ncia. Eventuais prejuizos decorrentes da n5o comunicagSo quanto i
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alteragSo de enderego serSo arcados pela Parte inadimplente, exceto se de outra forma
previsto neste Contrato.

9.10. Todas e quaisquer alterag6es do presente Contrato somente serSo vSlidas quando

celebradas por escrito e assinadas por todas as Partes.

9.11. Nada contido no presente Contrato afetard o direito dos Debenturistas,

representados pelo Agente FiduciSrio, de promover a citagSo da Cedente por qualquer outra

forma permitida pela lei aplicSvel.

9.12. O presente Contrato constitui titulo executivo extrajudicial, nos termos do

artigo 784, inciso III, do C6digo de Processo Civil, e as obrigagdes nele contidas estSo

sujeitas i execugSo especi'fica, sem que isso signifique renfncia a qualquer outra agSo ou

provid6ncia, judicial ou n5o, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente

Contrato.

9.13. A invalidagSo ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das clSusulas deste

Contrato n5o afetarS as demais, que permanecerSo sempre vSlidas e eficazes at6 o

cumprimento, pelas Paftes, de todas as suas obrigag6es aqui previstas. Ocorrendo a

declaragSo de invalidagSo ou nulidade de qualquer clSusula deste Contrato, as Paftes desde

j6 se comprometem a negociar, no menor prazo possfvel, em substituigSo i cl5usula

declarada invdlida ou nula, a inclusSo, neste Contrato, de termos e condig6es v5lidos que

reflitam os termos e condigdes da clSusula invalidada ou nula, observados a intengSo e o
objetivo das Paftes quando da negociagSo da clSusula invalidada ou nula e o contexto em

que se insere.

9.74. As Paftes declaram, m0tua e expressamente, que este Contrato foi celebrado

respeitando-se os principios de probidade e de boa-f6, por livre, consciente e firme

manifestag5o de vontade das Partes e em pefeita relagSo de equidade.

9.15. As Partes declaram que este Contrato integra um conjunto de documentos que

compdem a estrutura jurfdica dos Documentos da Operag5o. Neste sentido, qualquer

conflito em relagSo d interpretagSo das obrigag6es das Partes neste documento deverd ser

solucionado levando em consideragSo uma andlise sistem5tica de todos os Documentos da

OperagSo,

9.16. Os prazos estabelecidos neste Contrato serSo computados de acordo com o

disposto no artigo 132 do C6digo Civil, sendo excluido o dia de inicio e incluido o do

vencimento.
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9.17. Este Contrato 6 regido pelas Leis da Repriblica Federativa do Brasil.

9.18. As Paftes elegem o foro da Comarca da Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o

Paulo, com ren[ncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como

competente para dirimir quaisquer controv6rsias decorrentes deste Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam as paftes o presente Contrato, em

3 (tr6s) vias id6nticas, na presenga das 2 (duas) testemunhas abaixo.

S5o Paulo, 26 dejunho de 2018

(As assinaturas seguem nas 3 (tr69 pdginas seguintes)

(Restante desta pdgina intencionalmente deixado em branco)
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(Pdgina de assinaturas 1/3 do "Instrumento Particular de Cessdo Fiducidria de Direitos

Creditdrios e de Direitos sobre Conta Vinculada e Outras Avengas" celebrado entre

Laboratdrio Teuto Brasileiro S.A. e SLW Corretora de Valores e Cdmbio Ltda. em 26 de

junho de 2018)

LABORATONTO TEUTO BRASILEIRO S.A.

Nome:

Cargo:
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(Pdgina de assinaturas 2/3 do Instrumento Particular de Cess1o Fiduciilria de Direitos

Creditdrios e de Direitos sobre Conta Vinculada e Outras Avengas" celebrado entre

Laboratdrio Teuto Brasi/eiro S.A. e SLW Corretora de Valores e Cdmbio Ltda. em 26 de

junho de 2018)

SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA.

A,a--?"f 4<^?t-^--

Andr6Yugo Higashino
Nome:

Cargo:
tilnom Aparcdda Gongalves Veloso
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(Piigina de assinaturas 3/3 do Instrumento Particular de Cessdo Fiducidria de Direitos

Creditdrlos e de Direitos sobre Conta Vinculada e Outras Avengas" celebrado entre

Laboratdrio Teuto Brasileiro S.A. e SLW Coretora de Valores e Cimbio Ltda. em 26 de

junho de 2018)

TESTEMUNHAS

/il" ,( "z

t./134 zu\-9 - sSP- <;<" RG: ?rql "r7r Lorc -qo
CPflMFST+> 'qs.t.o i l- q + GPF/MF: :lb ? (z]. (or -r>)

8'Oficirl dc Registro de Titulos e Documentos G

Civil dc Pessoa Jurfdica da Crpital - CNPJ: 68'3 I l'893/0001-20

Gcraldo Jos6 Filirgi Cunha - Ofrcial

Rg 10.387,s0 Protocolado e prenotado sob o n' l'461'130 ent

Rg2.9s2,24 OSIOTlzolAe registrado, loj", e.m microll1e

*i z.ozo,oo sob o n. 1.,46-0.9.91.-er.n tit\l1os,e-d,o^luJnentos'

trot'blrt
Ere
Emol.

Estado

Ipesp

R. Crvil

T. Justlga

M. Ptblico

Iss

5'4r'.'o.",.A' Nome: fit- Et,,r"- .4

S5o Paulo, 05

t,

$
V

p
F

R$ s46,71

R$ 712,91

R$ 498,60

R$ 2t7,72

Total R$ 17.336,32
5116 € taEs

Recolhldos P/verba

34

itJ

/t



R0 REG|STR0 DE TITUL0S E DOCUUv 14609

ANEXO I
copre oo conrnlro oe pResracAo oe senvrgos

{

W

t(

W

@

t{efl=".
/\r- \,"1

ir*ftt$rg4,-*,9/

t



1 4609e

E Bradesco

Contrato para Prestaqf;o de Servigos de Cobranga Escritural Bradesco

Identificagf, o do Banco Destinati{rio

Enderego
Nfcleo Cidade de Deu

60.746.948/0001-12

s/n - Vila Yara - CEP: 06029-900 - Osasco - SP

ldentificagfro da Cliente

04
Nome da Cliente
LABORATORIO TEUIO BRASILEIRO LTDA 05

CNPJ,MF
fr17159229t000 r-76

06
Enderego
R VP 7D. 8N ADRA 13

07
CEP
75137-9Al

Bairro
D]STRITO ACROINNUSTR

Cidade
ANAPOI,IS

UF
GO

08
C6digo
3179

Dig'
I

AgEncia
FL.OPER.PJ.60I 09

Conia*Conente
57125

Dfg.
6

Autorizag$o de Envio de Tftulos pflra Protrsto
Autorizo esse Banco a reffieter para protesto. os
meio destp Contrato.

f] optnnrc

E N*c opunte

vencidos colocados em cobranga simples po

Auforizagfio de Titulo para Negrfiv*4f,o
Autorizo esse I remeter para negazivaqEo nos Orgdos de Restriqfro de CrCdito, o noffE e o
CPF/C?.IPJ do Pagador, colocados em cobranqa simples por meio dcste Contrato.

f] optante

E Nau }ptante

Modalidade Contratada
Cess5o Fiduciaria de

((6hi
FJ

Por este Contrato para Prestagfio de Serligos de Cobranga Escritural Bradesco ("Contrato"), as partes, de um
lado a Cliente mencionada nos campos 04 a 09 acima, doravante denominada simplesmente ("Cliente"), e, de
outro lado, o Banco Destinatririo,'ou Bauco Bradesco S.A., mencionado no-s campos 

'01 a 03 acima,
doravante denominado. sinrplesmentg ("Banco'), ambas por seus representantes legais ao final assinado, 16m
entre sijusto e avengado o exposto abaixo.
Cl*usula Primeira: O Banto, em todas as localidades onde mantim agEncia, efetuani, pelo Sistema de
Cobranga Escritural, os recebimentos da Cliente que sejam decorrentes de faruras por ela emitidas e tambdm
os titulos que a Cliente recebeu por meio de cessdo, assumindo esta, sob as penss da Lci, integral e exclusiva
responsabilidade pela exist€ncia e legitimidade dos referidos crdditos e as demais instruE6es relativas aos

n'tEsmos.

Parfigrafu Unico: As partrs esbbelecem que toda comunicagio por escrito, seri enviada para a Ag0ncia
mcncionada no introito deste Contrato.
C[6usula Segunda: A Cliente, na fonna aqui representada, declara estar ciente dos termos do Manual de

Procerlimentos Operacionais para 'l'roca de Arquivos. cujo excmplar lhe 6 enffegue neste ato,
comprometendo-se em cumpri-lo e fazE-lo cumprir por seus cmpregados ou prepostos. I
Parigrafo Primeiro; A Cliente tem cidncia de que o Manual de Procedimentos Operacionais para Traca de ffa
Arquivos est$ disponivel tamhim no site u.',vwbradesco.conr.hr. /' 1

Parigrafo Stgundo: A Cliente enviar| ao Banco, os dados dos titulos a serem cobrados, via transmissEo d{ ;
dadoiseguindi as regras rJo Manual de Frocedimentos Operacionais para Troca de Arquivos e/ou por me[o ,.1

do tsradsieo Net Emf,resa, con{endo os seguintes elemento:: ' \*.'
a) nrimero da fatura/documento;
b) vencimento;
c) valor do titulo;

*v
N*mero do Contrato
0000491407
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n Bradesco

Contrato para Prestagio de Servigos de Cohranga Escritural Bradesco
d) identificagio do Der,edor, doravante denominado simplesmente ("Pagador"),
e) valores de multa e/ou mora dia:
f) eventuais valores de desconto/abatimento:
g] quando sE tratar de tftulos de terceiros, enviar os dados completos do Sacador Avalista.
Par{grafo Terceiro: Se a Cliente for optantr do serviqo de protesto e/ou de negativagio, poderii tazer de

forma autom6tica indicando. por meio dc Arquiuo Remessa, o nrimtro de dias, ap6s o vencinrento do titulo.
para remess€r ao Cart6rio de protestos ou a Org{os de Restrigdo de Cr$dito,
Par6grafo Quartor A critdrio da Cliente pcderio ser enviarJasicomandadas instrug6es complemertares,
como coneessflo de abatimentoidesconto. pedido de baixa. pedido e/ou sustaqEo de negativag6o ou de protesto
e alteragEo de dados dos tftulos.
Pardgrafo Quinto: O Barco ndo se responsabiliza por eventual ndo entrega do titulo ao Pagador em
decorr€ncia de enderego inexato enviado pela Clienfe, via transmissEo de dados e/ou incluido por meio do

Bradesco Net Empresa.
?ar*gra,to Sexto: A Clisnte declara-se cir:nte e de acordo, que a presta$Eo do servigo de Cobranga Esctitural
ora contratado, poder6 ser rcalizada por meio do srrviqo de Ddbito Direlo Autorizado ("DDA"), gue
possibilita ao Fagador, nas faturas ou titulos c,:locados em cobranqa regiskada junto aos Bancos aderentes
ao l)DA, oFtar por receber os boletos de c,:brarga registrados em meio eletrdnico (.DDA') em substituigfio
ao meio flsico (papel).
Prrdgrafo S6timo: O Bsnca receberii os juros de mora e/ou multas para os tftulos n6o pagos na data do seu
vencimento, bem como ooncederd os descontos/abatimentos prcvistos, n5o assumindo, pordm, ft

responsabilidade pela cobranga de tais cneargos, caso estejanr em desacordo com a legislaqflo pfftinente a

esp6cie de seu cadastro, ou que poryentura conslem dos boletos e n6o foram registrados/eadastrados no
sistema do Banco.
Clrflusula Ibrceira: Relativamente aos caso$ em que a Cliente solicitar e autorizar oBlanco a encaminhar o
comando dE inclusdes dos registros para negativagdo do nome e o CPF/CNPJ do Prgador ou a remeter para ,

protcsto os titulos coloc.ados em cobranga simples/contratual que estejam vencidos, conforme a(s) opg6o(6es) '

mencionada(s) nos campos l0 e 11 acima, a Cliente declara, sob as penas da Loi, ter em seu poder a

documentagdo que comprovs a efetiva compra/venda/entrega das mercadorias e/ou prestegEo de servigos,
comprometendo-se a exibi-la ao Baaco" a qualquer mqrnento, ceso seja exigida ou solicitsda, especialmente
se ocolrer ou se pretender ocorrer o cancelamento da negativagao do nome e CPFICNPJ do Fagador ou a
sustagao judicial do proteslo.
Panigrafo Primeiro: O Banco agir6 como mero mandat6rio no cnvio dos registros para negativagio do
nome e CPF/CNPJ do Pagador ou na apresentagdo dr titulos para protesto, s€mpre e quando solicitado pela
Cliente, correndo exclusivamente por conta da Cliente os riscos porventura existentes, n6o assumindo.
portanto, o Eanco, na qualidade de simples mandatirio, qualquer responsabilidade decorrente de tal ato.
Assim Eendo, a Cliente declara e reconhece, rerfe ato, sufl fotal e exclusiva responsabilidade pelo
apontumento dos dados do Pagador remetidos aos 6rgEos de Restriqflo dc Crddito parr negativagio ou
remetidos a Cart6rio, para protesto, inclusive na hip6tese de terem sido pagor pelo Pagador mediarte
depdsito ou transfer8ncia barcriria.
Parrigrafo Segundo: Caberd exclusivamvnte a Cliente comandar as instruqdes para a negutivagflo e protesto,
bem como de cancelamento das mesmas, por meio de transnrissSo de arquivo c/ou executadas por meio do 

,.1

Bradcsco Net Empresa, isentando o Banco de qualquer instnrqio indsvida, ,lf
Pnr{grafo Terceiro: Caso o B*nco receha notiticaE6o de Orglos de Restriqfro de Cr6dito, BACENyfl
PROCOH, ou ordem judicinl, para responcler sobre eventual protesto/negativaqdo do nome e CPF/CNPJ fii !
Yagald,nr- o Banro poderri enviar comunicado i Cliente, no endereqo indicado no irtfioito deste Contrato, 1
para quc no prazo de atd 48 horas. a eontar do recebimenlo. envie os documentos comprobat6rios dW
divida(s).

W

k
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Pardgrafo Quafior Na hip6tese dos docurnentos referidos no pardgra{o terceiro nio se mosffarem hdbeis
para comprovar a exist€ncia da divida ou caso a Clienle n6o os forpforl€fitro do prazo solicitado pelo

j."1
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Benco, o(s) registro(s) podem(r6o) ser excluidofslpelo Banco em definitivo da base de dados dos OrgEos dr
Restrigf,o de Cr6dito.
Par:lgrufo Quinto; O Bsnco poderd paralisar o envio de registros de inclusdes dr novos devedores para
protesto ou negativagdo" atd que a Cliente encaminhe os documentos comprobatdrios da(s) divida(s).
Par6grafn Sexto: A Clirnte se obriga a manter" no minimo. pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da
ocorrincia, todos os documenlos comprobatdrios dos titulos e das dfvidas vencidas c n6o pagas, cuja inclusfo
na negarivag6o foi solicitada/comandada.
Prigrafo S6timo: A Cliente se responsabiliza prla exist6ncia e pela veracidade dos titulos informados ao
Bauco e responder6 integralmente por erentuais perdas e danos suportados pelo Eaneo, Pagador e/ou por
quaisquer terceiros, decorrentes da rernessa de dados endneos, inexatos ou desatualizados, inclusil,e quantc
ao enderego para a remesss do t{tulo ou notificaqflo ao Pagador.
Par*grafo Oitavo: A Clientc sB comprgmet* a comafldar, de imediato, a solicitagdo de exclusfro dos
registros cujos Pagadore$. por qualquer motivo. ndo devam figurar nos Orgflos de Protegfio ao Cr6dita, por
nreio de transmiss0o de arquivo ou Bradesco Net Empresa.
Parrigrafo Nono: A Clierte se compromet& a comandar, de imediato, a solicitagEo de sustagEo do protesto de
titulos cujos Pagadores nEo devam figurar nos Cart6rios de Protesto, por meio de tr*nsmiss{o de arqnivo
ou Bradesco Net Emprcsr.
Farrigrafo D6cimo; No caso de quaisquer demandas judiciais ou extrajudiciais propostas contra o Bcneo em
razf,o da emisr6a de titulos, do protesto de titulos, da negativagio do nome e CPF/CNPJ do Pagador, a

Cliente sc obriga a adotar todas as medidas que Se fizerem necessiirias parft manter o Barco isento de
quaisqucr responsabilidades, inclusive, mas n5o se limitando a tanto, para substitui-lo no polo passivo da aqda
judicial.
Farigrafo Decimo Primeim; Na eventualidade de a referida exclusflo do Banco do polo passivo da aq6o 

"dd'\judicial nBo se concretizar, ainda que por raxdes processuais. a Clientp arcan{ de imediato, com todo * "/{' \
qualquer aus[o nB qual u Banco venha a incorrer, inclusive, pordm ndo se timitando, aos valores referentes a f I
qualquer agflo" condenaqfro e/ou indenizagdo pagos por ele ao Pagador e/ou tercniros, snm prejuizo das\. F)
despesas e custtrs processuais, aldm dos honordrios adyocaticios '\*,2*r^,.n;'"'
Parfgrafo D6cimo Segundo: Nesse sentido. desde jd a Cliente instrui o Banco, em cardter irrevug6vel e

irretratdvel, a debitar na sua conta correntc indicada no campo 09 do introito deste Contrato, a titulo de I
ressarcimento dos elrstos mencionados acima" tsdos os valores despendidos pelo Banco em decondncia de
quaisquer demandas judiciais ou extrajudiciais propostas pelos Bagadores e/ou terceiros, obrigando-se, para
tanto, a mantor na referida conta corente, saldo suficiente para suportar tais ddbitos.
Pardgrafo D0cimo Terceiro: Fica, ainda, o Banco insfiuido, em cariiter irrevogiivel e irretralSvsl, a debitar
na conta correute de titularidade da Cliente, a tifulo de ressarcimento, os valores relativos aos encargos
pagos pelo Banco, referentes i negativagio ou ao protesto dos titulos colocados em cobranga.
Parr{grafo Ddcimo Quartor Sern prejuizo e independentemente do disposlo no Parigrafo Frimeiro des*
Clfusulr, a Cliente se obriga a comandar a solicitagdo de exclusEo da negativagflo do nome e CPI'/CNPJ do
Pagador ou susta9.6o do protesfo imediatamente ao Banco, por meio eletrdnieo (transmissdo de arquivo ou
Bradesco Net Empresa), em easo de recebimelto, por qualquer ml;io ou negociag5o dircta conr o Pagador, dc
valcres referentes aos titulos colocados em ccrbrangan inclusive sendo a Cliente a rinica e exclusiva
responsdvel pelas prrdas e danos em caso de descumprimento desta obrigagflo, bem como pelas perdas e

danos advindos da omissSo.
Parigrafo D6cimo Quirto: 0 Eanco fica iscnto de qualquer responsabilidade em eventual retomo do titulo, 11 *
encaminhado pa.ra protesto ou mesmo pcla sua ndo remessa a protesto, caso a PraEa em que esteja situado ri / [ t
Cartdrio respons6vel pelo protesto desse titulo esteja inabilitada por descumprimento de obrigagdes eldy / ZT
prestaq6es de servigos insatisfat6rios, correlatos ao servigo de protesto prestado por um de seus Cart6rios. \-/ I
Par*grafo D6cimo Sexto: Fara as Pragas inabilitadas, conforme mencionado no Par*grafo D6cimo Quinto

Parigrafo Ddcimo S6timor Em se tratando de pedidos de baixa de estejam em caft6rio, ser6ii
utendirlos desde que haja tempa hr*bil para sua efetivag6o junto ao ca

I
;t
,t
I

acima, o servigo de proteslo nfro seri atendido,

;vtod. Clr008 r/trsio ll
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Contrato para Prestaq5o de Serviqos de Cohranqa Escritural Bradesco
7l (setenra e duas) horas, ap6s o protocolo do pcdido de protes(o no cart6rio. E para os pedidos de baixa de

titulos cujos dados fbram enviados para os 6rgios de Restriqlo de Crddito, o prazo para cancelamento { de 48
(quarenta c oito horas).
Par*grafo D6cimo Oitavo: As despesas decorrentes dos scrvigos de negativaqf,o. acionamento de protesto,
cancelamento da negativagio ou de sustagfio de protesto e emolumentos cartor6rios serSo de responsabilidade
exclusiva da Cliente, as quais serEo cobradas pelo custo real.
Par{grafo Ddcimo Nono: Dcsde que observada a legislagdo aplic6vel. poderEo scr aceitas ordens de protesto
contra entidades publicas que compbem aAdministragdo Direta ou lndireta. Federal, Estadual e Municipal.
Panigrafo Vigr[simo: Caso ocona a retenqio indevida de cr*dito pelo cart6rio de titulos apontados, o Baneo,
como rrero mandatdrio, n6o poderd ser responsabilizado. ficando a cargo da Cliente adotat as provid8ncias
que entenda cabiveis e que devam ser intentadas contra aquele drg59.
Fariigrafo Yig6simo Primeiro: C) Pagador sen[ notificado pelo Orgio de Proegeo de Crddito, desde que o
cnderego, nfmero e CEP informados pela Cliente sej*m vrl]idos nos sistemas dos Correios. A contar da data
da postagcm da notificagdo:
a) o Pagador deveril no praao de atd 10 dias corridos efetuar a regularizagio do titulo pendente;
b) nas Iocalidadcs onde hri Ingislagio imputando a obrigagito de envio da notificaEEo com Aviso de

Recebimento (Aft.), o Pagador deverii [o prsuo constante na rcf'erida notificagd*, eFetuar a regularizapflo do
titulo pendente.
Par*grafo Vigesimo Segundo: A inclusEo no servigo de negativag[o e seus prazos dependerEo do
cumprimento das condiqdrs previstas na legislagEo.
Parr{grafo Vig6.simo Terceiro; A Cliente se respo*sabiliza pela n5o efetivaElo da entrega da notificaqEo,
mencionada no Panigrafo Yigdsimo Frimeiro, ocasionada pela inexatid5o do enderego, nfimero e CEP.
Toda tentativa de envio de notificagfio serf cobrada de acordo corn a tabela de tarifas.
Parigrafo Vig6rimo Quarto; Caso a Cliente nio opte pela autorizagdo de envio de tftulos para protesto,
conforme c campo I0 do pretmbulo deste Coatrato ndo poderd enviar arquivos com instrug6es nesse -...

sentido. Caso envie ser6o aplicadas as cldusulas deste Contrato, relacionadas i prestageo de servigo de
protesto de titulos.
Cliusula Quarta: Os dados enviados, conforme mencionado na Cl4usula Segunda, serlo transcritos para <i.i- .,.
cadastro de cobranga da Cliente, mantido pelo Banco e a eles serSo acrescidos os dados da Cliente e da " l"d{
negociagEo com o Balco.
Par:igrafo Unico: A Clignte se obriga tr mmar as cautelas necersdrias para a conota informagEo de todos os

dados dos titulos a seram cobrados, isentando o Brreo, neste &to, dc toda e qualquer responsabilidade relativa
a eventuais reclamagdes, prejuizos, perdas e danos, lucrps cessantes elou danos rmergentes. inclusive perante
Ierceiros, decorrentes de irregularidades, omissdes dos dados dos titulos ou instrugdes relativas aos mesmos.
Chflusula Quintr: A excep8o dos Pagadores sptantes dc DDA, com base nas informagOes enviadas pela
Cliente, r: Banco emitir6 e postar{ um boleto especffico para cada Cobranga Escritural,
Cldusula Sexta: O Banco, por meio do arquivr: refotrno, encaminhard i Cliente as informagdes relativas i
sua cobranga, para atuali:raqio de seus registros.
Panlgrafo Primeiro: Fi$a sob a responsabilidade da Cliente o gerenciamento da confirmagflo das entradas e
instrugdes, por me io do arquivo retomo, devendo comunicar ao Banco. no prazo de 72 {sstenta e duas} horas
apds a remessa dos dados, as eventuais inegularidades apresentzdas.
P*rrlgrafo Segundo: A Cliente se responsabili?Na pelo confronto, eom sua base de dados, das informagdes
retornadas elou transmitidas pelo Banco c poseiveis registros ndo encontrados" inconsistentes e rejeitados
deverio ser informados ao Banco, imediatamente.
ParAgrafo Terceiro: A Cliente fica responsilyel em enviar de imediato, por meio de transmissflo de arquivos
ou Bradesco Net Empresa a solicitagfro do cascelamento da negativaqdo, a baixa ou sustag6o de protesto jurro
ao Banao, dos tftulos pagos e creditados sem a ocorr0ncia da baixa do respectivu registro no cadastno,
Cliente informada por intermddio do c6digo l7 (dezessete) do arquir'{retorno da cobranga.

-l 
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Contrato para Prestag5o de Servigos de Cobranga Escritural Bradesco
Cllusula S6tima: Para os Pagadorcs que aderirem ao sistema DDA na condig0o de pagadores Bletr6nicos,
agregados ou autorizados, o Banco substituir6 a emissdo dos boletos de cobranga registrada do meio fisico
(papel) para o eletr6nico (via DDA).
Panlgrafo Primeiro; Os Pagadores aderentes ao DDA passarfro a receber os titulos registrados pela Cliente
por meio eletr6nico (via DDA), deixando de receber nos endereqos informados a Cliente a cdpia fisica do
boleto de cobranga regisrrada.
Parigrafo Segundo: Para que seja possivel a substituiEso do meio dc emissio dos boletos de cobranga
registrada de fisico (papel) para eletr6nico (via DDA), a Clienfe dever6 cumprir com o previsto na Ckiusula
Segunda deste Contrato. mas ndo se limitando. com a obrigagfro de lazer a perfeita identilicagflo do nrimero
de inscrigf,o de cada um de seus Pagadores rre CNPJ ou no CPF.
Parigrafo Terceiro: Caso a Cliente deixe de informar o nfmero de inscrig5o de seus Pagadores no CNPJ
ou no CPF, ou o faga de forma errada ou incompleta. nio serd possivel a emissio da cobranga registrada vio
DDA. Nesta siIuagfro, os boletos de cobranga registrada ser6o emitidos e postados em meio fisico (papel) para
os respectivos enderegos dos Pagadores informados pela Cliente, ficando sob exclusiva responsabilidade da
Cliente as reperoussdes, pecuniirias ou nfro. que possam decorrer da emiss&o e postagem em meio lisico
lpapel) para os Pagadores aderentes ao DDA.
Chiusula Oitava: Para os casos em que a Cliente seja a responsdvel pela emiss5o e postagem dos boletos de
cobrangao deverd essa, antes de emitir o respectivo boleto de cobranqa em meio fisico (papel), registrar.iunto
ao Banco os dados correspondentes a este boleto, conforme detenrinado na Cliiusula Segunda, para que o
Banco atualize sou cadastro, ficando a Cliente responsiivel pelas informagbes inseridas e entrega dos boletos
ao Pagador, assumindo toda responsabilidade pelos dados constantes dos m€smos e campos de
preerrehimento, inclusive os impressos na banda do c6digo de barras e linha digit6vel, necessfirios para
processamento, quando do recebimento dos titulos, pelas ag€ncias banciirias.
Parigrafo Primeirro: A Cliente declara ter sido dsclarecida pelo Banco de que os boletos de oobranga
possiveis de emissio via sistema DDA serio apenas aqueles correspondentes i Cobranga Registada.
Pardgrafo $egundo: Caso o envio dos dados dos tftulos n6o seja efetuado conforme estabelece esta

Cliusulr. por emissSo err6nea dos campos chaves dos boletos, incluindo o c5digo de barras e linha digitivel ,

e, por esses motivos ocorrerem a rejeiglo ou a n6o efetivagdo do crddito na conla corrente da Cliente, pelo I

Bancoo este estani isento da responsabilidade de prestar, de imediato, i Cliente, informagSes atinentes aos \
titulos por ela emitidos, hem como sobre eventuais encargos financeiros e/ou morat6rios, em consequ€ncia do
atraso dos crdditos e tambdm por eventuais protestos e negativaEio que venham a ocorrer por falta de baixa
em tempo hibil no cadastro do Banco.
Clfusula Nona: O Banco n6o se responsabiliza por pagamentos que vierem a ser eferuados a menor, sejam
decorrentes de erro ou dolo praticado petro Pagador. declarando a Cliente, neste ato! ter conhecimento, de
que o campo relativo ao valor, quando pago por meio eletrdnico, tem o seu preenchimento efetuado pelo
Pagador, que ser6 o 6nico responsivel pelo valor ali langado. O Banco tambdm nto se responsabiliza por
titulos pagos em outros bancos mesmo ap6s o vencimento.
Cliusula D6cimal O Eanco n6o ss responsabiliza pela autenticidadc das assinaturas apostas nos tftulos,
quando exisrir, ou pela exatideo das datas dos aceites, nem pelo eventual exttavio ou inutilizaqBo dos
documentos entiados pelo Correio.
Cl6usula D6cima Primeira: Os valorcs correspondentcs aes sr6ditos recebidos serSo langados na conta .l
correntc que a Cliente mantdm na agdncia do Banco, mencionada no preimbulo deste Contrato. e de acordo 

. f
com o ',floating,,negociado 

"nto 
urlu.rr. "*"'"' ":"":""'"" "" ''";"'"*'" :"* ::' / ' 1Pardgrafo Primeiro: Para os t(tulos psgos por meio de cheques, os valores serEo retidos automaticarnentd j

ati o resultado f,rnal positila da compensaEEo dos cheques, sendo que todas as informagdes sobre a situagdo I
desses pagamcntos estarflo disponiueis no arquivo retomo, por meio de e6digos de oporrEncias distintos. .*/
Par*grafo Segundo: A Cliente poderii reclamar a falta do crddito, ap6s constatar junto aos seus Pagadores,
a realizapfro do pagamento" cabendo ao Banco efetuar as pesquisas paiil localizaEso ilo pagamento e eventual
acerto, quando for o caso. i i
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Contrato para Prestrgio de Servigos de Cohranga Escritural Brcdesco
Pardgrafo Tereeiro: O Banco, ao constatar crddito indevido de cobranEa a far,or da Cliente, providenciarii o
estorno t a regularizagio do valnr.
Cl{usula D6eima Seguutla: Caso a Cliente utilize a modalidade de Boleto Proposta" esta declara e garante
aql Banco que detdm documento comprobat5rio da aceitagfro do Pagador ern receber boleto de proposta, bem
como. obriga-se a apresentar em 48 horas. tal documento quando for solicitado pelo Banco, para atendimento
ao BACEN. PROCON ou em decorr€ncia de mandado.iudicial,
Paragrafo Primeiro; Quando irstar-se de Eoleto de Proposta a Cliente obriga-se a especificar clara e

objetivamente na parte superior do documcnto a expressflo: "BOLETO DE PRO?OSTA".
Par6grafo Segundo: A Cliente obriga-se, ainda, a inserir no boleto de proposta, as seguintes infonnagfies:
"Ecte boleto de proposta refrre-se & uma propostn jd feitn fi voc6 e o seu pagamerto niio d obrigatdrio.
Deixar de pagri-lo nEo dani causa a protesto, a cobranga judicial ou extraiudicial, nem a insergflo de
seu nome em cadastro de restrigfio ao cr6dito. Pagar at6 a dsta de vencimento significa ac+itar a
proposta, Informaqdes adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderf,o *er solicitadas
a qualquer momento, por meio de nossos canais de atendimerto."
Cldusula D6cima Terceira: A Cliente declara, sob as penas da Lei, teq em seu poder" a documentagdo que
comproya a efstiva compra/vcndalenlrega das mercadorias e/ou prestag6o dc servigos, comprometeado-se a

exibi-la. no Frazo de 48 horas, caso seja solicitsda pelo Banco, especialmente, se ocorrsri sustagio judicial
do protesto, citageo do Banco (convocaqEo para ir a juiza-1.

Cldusrla Decima Quarta: A Cliente declara, ainda, no caso dos t(tulos em que d simples marrdatiria, que
estd em seu poder A declaragdo do Sacador informando que possui a documentagiio que cofirprovfl a eomFra e

venda mercantii e a efetiva entrega das mercadoriasn origrm dos saques das duplicatag, compfometendo-se a
apresenti-1a,. ao Banco, quando cxigida.
Paragrafo Unico: Todas as declaragdcs s6o extensivas, tambim, aos dtulos descontados pela Cli*nte, que,
n5o pagos, venham a ser transferidos para a cobranga simples,
ClAusula Ddcima Quinta: Peia prestagio dos servigos objeto deste Contrato, a Cliante pagari *o Bflnco as

tarifas especificadas no Anexo I deste Contrato, de aeordo com os valores previstos na Tabels de Tarifas
afixada nas Ag€nrias do Banco, bem como disponivel no site w*w.bradesco.corn.br.
Panigrafo Primeiro: 0(s) valor(es) inicialmente contratado(s) ser6(Ao) atualizado{s), pela variagfro do IGP-
M flndice Geral de Pregos do Mercado), ou outro indice que vier a substituf-lo, ou de acordo eom a legislaqso
em vigor, pela menor periodicidade que ela sutorizar.
Pxr6grafo Segundo: O Banco goder6, a qualquer lempo, conceder a Cliente desconto nos valores das tarifas
conshntes da Thbela de Tarifas retro mencionada.
Pardgrafo Terseiro; Acaso concedido. o desconto previsto no Panigrafo $egundo acima poderd ser
ampliado, reduzido ou mesmo cancelado pelo Eanco a qualquer ternpo.
Par*grafo Qu*rto: Na ocorr€ncia de majoragSo dos custos de tarifa interbancriria de cobranga ou de emissBo
de boletos o de postagem por parxe dos fomecedores, para a situaq6o de emissdo e postagem por partc do
Batrco, a Cliente aceita e concorda, nesle ato. que o valor do reajuste seja acrescido ao valor da tarif* jn
praticada.
Plrdgrafo Qulnto; A Cliente desde jd auloriza o Banco a debirar em sua conta corrente o valor da rarifa
referida no "caput" desta Cldusula, no prazn negociado entre as partes (Di6rio ou Mensal).
Parigrafo $eito: A Cliente declara ser a rinica e exclusiva resfonsdvel pelo pagamento das tarifas banc6rias /
referentes i prestagflo dos scn'igos objeto deste Contrato, ficando expressamente vedado qualquer tipo de /fi
mengio indicativa sobre essas tarifas elou repasse dessas para os seus Clientes nos tftulos/boletos de cobranga,/ t
ou em quaisquer outrss documentos, seja a que tituls for. A Cliente serd a tnica e exclusiva responsiivel I
pelas perdas e danos em caso de descumprimento desta obrigagio.

I

w

W
+t

Pari[grafo Sdtimo: A fim de serem cumpridas as disposiEdes acima meneionadas, fiea o Banco instruido, em
cardter irrevogivel e irntrat6vel. pela Clientr. a debitar da conta corente de titularidade da Cliente, indicade
no campo 09 dr-r introito deste Contrata, a titulo dr ressarcimento, tod(s os valores por ele despendidos enr
ruz6o de eventual agio elou iudenizagio paga pelo Bareo na hipoteyb Jde-:er cobrada indevidamente, pela
Cliente, quaisquer tarifas do Pagarlor, *{
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Contrato para Prestaqfio de Servigos obranga Escritural Bradesco
Cl{usula l}6cima liexta: Os t(tulos nio liquidados atd o final do prazo de perman€ncia de 60 (sessenta) dias
apds o vencimento e sobre os quais nfro haja instrugio de protesto. serflo baixados na carteira de cobranqa,
comunicando-se a ocorr€ncia i Cliente, por meio do arquivo-retomo da cobranqa,
Cliusula Ddcima Sdtima: Se oconida i baixa do registro s gue se refere i CIAusuh Ddcima Sexta e a
Cliente dese,iar novas instrugdes. inclusive no que se refere i negativaqio ou ao protesto, estas ficar5cr soh sua
rnsponsabilidade.
Ckiusula Dccima Oitava: Os titulos com status de negativados perrnanecerfro ns bnse da carteira de cobranEa
do Banco, por 5 (cineo) snos, o que possibilitarf que o Pagadar cfetue a quitag$o do titulo.
Cl*usula Dr{cima Nona: Nos c*sos em que o Banco fornecer i Clipnte os softwares OBB Plus, ITQ
IMPRINT ou ITQ INFORM RECEB, ("software") em regime de licenga de uso gratuita de software, esses
devem ser utilizad<ls exciusivarnente para proeessamenlo da Cobranga Escritural Bradesco.
Perlgrafo Primeiro: Na hip6lese de a Clienfe manifestar interesse na utilizagfro do Software para geraqso de
arquivos, * citado Softrvare ser* licenciado gratuitamente pelo Banco a Cliente, mediante aoeitagdo por esta
das ClAusulas e condiqdes dispostas no termo de aceite eletr6nico que ser6 apresentado para concordincia
quando da instalap&o do sofhvare.
Parigrafo Segundo: O Banco disponibilizarii os aplicativos e eventuais manutengdes dos Softrvares.
inclusive garantindo que o Software utilizado na prestageo do servigo ora contratado* ndo infringe quaisquer
patentes e direitos autorais.
Parigrafc Terceiro: A Cliente dever{ comunicar de imediato o Sanco em caso de qualquer tentativa de
violaqflo por trrceiros dos direitos de propriedade e uso do Softwarp, desde que tenha conhecimento de tal
circunstfincia, a fim de que sejam adotadas todas as medidas cabiveis, inclusive ar;6es legais e/ou medidas
extrajudiciais que forem pertinentes, no interesse E na defesa dos direitos das partes.
Par{grafo Quarto: O Software. msnuais e materiais informatiyos sio considerados segredos dc negdcios e

devedo ser mantidos em contideacialidade pela Cliente e usados exclusivamentc na execugdo dos servigos
ora contratados, nho podendo ser duplicados, copiados, reproduzidos, alterado seu contefido original, ou , l,
exibidos, Bxceto com a autorizaqLo prdvia^e por escrito do Bancs.
Par*grafo Quinto: A Cliente deve respeitar e fazer respeitar por seus empregados, prepostos, clientes e \
terceiros que, de alguma forma venham a ter acesso ao Software, manuais e materiais informativos. os '.,

direitos de propriedade intelectual e a confidencialidade das informag$es recebidas do Banco.
Parigrafo Sexfn: A Cliente ndo poderi{ ceder. dar em locag6o ou garantia, smprsstar, doar ou alienar por
qualguer forma, o Software objeto deste Coutrato, assim como os manuais e matsriais informativos, sem o
prdvio e exprssso consentimento escrito do Banco.
Par{grafo S€timo: Quando finda, por qualquer motivo, a prestaqfio de servigos. objeto deste Contrato, a
Cliente se compromete a utilizar a vers6o instalada em sua mdquina somcnte para consultar os dados
referentes is cobrangas cfetuadas durante a vigdncia do Contrnto, bem como a nio mais utilizi-lo para
qualquer oura fi nalidade.
Par{grafo Oitavo; A Cliente assume inteira responsabilidade pela guarda, zelon uso indevido ou fraudulento,
por guom quer que seja. dos Softrt"ares. e tambdm por eventuais prejuizos que venham a caus&r a si pr6pria, a

terceiros ou ao Banco, decorrcntes de acesso ao sistenra por pessoas n5o autorizadas ou credeneiadas.
Cliusula Vig6sima: A Cliente, na forma aqui representada, declara estar ciente das disposigdes do Cddigo de

Conduta Etica da Organizagdo Bradesco, cujo exemplar lhe d entregue neste ato,oomprumotsndo-se em
cumpri-lo e faz€lo cumprir por seus empregados ou pr€postos . 4
Cldusuta Yig6sima Primeirar Esre Contrato entrarii em vigor apartir da dala da sua assinatura e vigorarti ,r1l
por lempo indeterminado, podendo, todavia, ser resilido a qualquer tempo, por quaisquer das partcs, sem que / I
tenham direito a quaisguer indenizaE6es ou compensagdes, mediante comunicaq5o escrita, com anteced€ncia1 /
de 30 (trirta) dias contados a partir do recebimenio da ieferida conrunicagfro pela outra parte, \-/
Par*grata fnieo: Alim das previstas em lei. este Contrato serii rescindido de imediato e sem qualquer

V
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aviso, nas seguintes hip6teses: a) se quaisquer das partes falir, ingressar com pedido dv recup*ragiio judieial
ou iniciar procedimentos de recuperagiu extrajudicial, tiver sua

Cliente suspender suas atividades^ /
IVcrsso. I l/?016 .{003.0008 I CBCD
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Contreto para PrestagEo de Seruigcs de Cobranga Escritural Bradesco
Cldusula Vigdeima Segunda: Os tributos que forem devidos em decorr0ncia direta ou indireta deste
Contrato, ou de sua execugho. cons(ituem Onus de responsabilidade do contribuinte- conforme definido na lei
tributiiria.
Clfusula Vigesima Terceira: Este Coutrato conslitui todo o entendimento e acordo entre as pflrtes e
substitui todas as garantias, condigdes, promessas! declaragOes, Contrafos e acordos verbais ou escritos.
anteriores sobre o objeto deste Contrato.
Clausula Vige*ima Quarta: Eventuais inclusdes de outras cl{usulas, exclus6es ou alterag6es das existentes,
serEo consignadas em aditivo devidamente assinado pelas partes, que passarf a fazer parte integrante deste
Conlrato.
Cl*usula Vigdsima Quinta: Fica expressarnente vedado i Cliente a utilizagdo dos termos destc Contrato
em divulgagf;o ou publicidade, bem come o uso do nome, marca e logomarca do Bancc, para qualquer
finalidade e em qualquer meio de comunicaqEo, quer seja na mfdia impressa, escrita, falada ou eletrdnica,
incluindo-se, pordm. sem se limitar, a publicagio em por€dlio de produtos e servigos, links, etc., sendo que a
sua infrag6o poderd ensejar a rescis$o automftioa deste Contrato, a critdrio do Banco, a16m de sujeitar-se a
Cliente, ao pagamento das perdas e danos que forem apuradas.
Ckiusula Vig6sima $exta: Cada uma das pafies garante a ouFE parte: (i) que esti investida de fodos os
poderes e outoridade para firmar e cumprir as obrigagdes aqui previstas e consurnflr as transaEses aqui
ccntempladas; e. (iil quc a assinatura e o cumprimento deste instrumento nflo resulta violaEfro de qualquer
direito de terceiros, lei ou regulamento apliciivel ou, ainda, violaqfro, descunprimento ou inadimplernento de
qualquer Contrato, instrumento ou doeumento do qu'al seja parte ou pelo qualtenha qualqucr ou quaisquer de
suas propriedades vinculadas e/ou afetadas, nBm na necessidade de obter qualquer autorizagso nos termos de
qualquer Contrafo, instrumento ou documento do qunl reja parte. ou pelo qual tenha qualquer ou quaisquer
de suas propriedades vinculadas e/ou afetadas.
Cl6usula Vigdsima S€tima; A Clierte assume neste ato. de rnaneira inevog6vel e irretretavel. total e integrsl
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, pessoais, morais ou materiais, que viercm a ser sofridos pelo iq:;.,-.r,; { i+_;t*;!:y{ 11' _;;; i_!r;!;s*i;1 *{ _.*ffi t :1r i?46t 

f '
Clieute, de seus empregados ou prepostos, inclusive, os que vierem a ser sofridos pelo Banco, em raz6o
fraudes cometidas pelos sacados ou cedentes, nos boletos emitidos pela Clienie.
Cliiusula Vigdsima Oitava: As partes sEo consideradas contratantes independentes e nada deste Contratl
criarrl qualquer outro vfnculo entre ambas, seja pelo aspecto empregsticio, seja por quaisquer outros aspectos"
tai.s como agente comercial, sociedade subsididria, representagEo legal ou associaqfio de nsgdrios.
Chiusula Yigfsima Nona: As partes declaram, neste ato. que a celehragto deste Confr*to, ndo implicou cm
investimentos consider{veis para a execugfro dos serviqos ora contratados e/ou fornecimento de

materiais/produtos.
Ckiusula Trigesima: Os casos fortuitos e de forga maior sEo excludentes da responsabilidade das partes, nos
tsrmos do artigo 393, da C6digo Civil Brasileiro.
Cl6usula Trigdsima Primeira: As partes declararn que tiveram prdvio conheeimento de todas as cldusulas e

condigdes deste Contrato, concordando expressarflente com todos os seus termos.
Cliusula Trigesima Segunda: As partes declaram e garantem mutuamente. inclusive psrante seus

fornecedores de bens e servigos, que:
a) exercem suss atividades enr conformidadc com a legislaqEo vigente a clas aplic6vel, e que detdm as n
aprovag6es necessdrias d celebragio deste Contrato" e ao cumprimento das obrigagOes nele previstas: lh
h) nio utilizam de trabalho ilegal, e comprometeffi-ee o ndo utilizar pniticas de trabalho aniilogo ao escravoyl ! :

au de m6o de obra infantil, salvo rstr ultimo na condigio de nprendiz. observadas is disposiq6es da ;
Consolidagio das Leis do Trabalho. seja direta ou indiretamente. por meio de seus respectivos fomecedore,s /
de produtos e de servigos; v
c) ndo empregam menor atd l8 anos, inclusive menor aprendiz, em locais prejudiciais A sua formagEo, ao seu
desenvolvimento fisico, psfquico, moral e social, bem como em locais c sqrvigospcri ou insalubres, em
hordrios que n6o permitam a frequ0ncia d escola e, ainda'. em horfifio qalpnCiconsiderando este o periodo
compreendido €ntre as 22h e 5h;
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ntrato para Prestagln de Seruiqos de Cobranga Esrritural Eradesco
d) nfro utilizam prdtiuas de discriminaqfro negativa, e limitativas ao acesso na relaq.fro de enrprego ou a sua
manutengio, tais como, mas n&o se limitando a, motivos de: sexo, origem. raga! cor, condig5o fisica, religido,
estado civil, idade, situagio familiar ou estado gravidico;
ei comprometem*se a proleger e presen'ar o meio ambientr. bem como a prevenir e erradicar priticas danosas
ao meio ambieute, executsndo seus serviqos em observf;ncia i legislagdo vigente no que tange i Politica
Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes An,biantais, bcm como dos atos legais, normativos e

administrafivos telativos d irea ambiental e correlafas. emanados das esferas Federal, Estaduais e Municipais.
Clfusuls Tiigisima Terceira: Para dirimir qualquer drivida ou pendtncia relacionada com este Cortralo,
fica eleito o Foro da Comarca dc Domicilio da Clieut+,
E, por estarem assim justos e de acordo, firmam este Contrato Em 0? (duas) vias, juntamente corn as
testemunhas abaixo indicadas.

Testemunh*s

I
|"

$furSdas

Consu ltas, Informac6es e Servicos Transac ionais.
Capitais e Reeidei Menooolitlnas: 40A2 00?2' 

Demais tocalidadesi 0800 570 0022

Fone Fdcil Bradesco

Aterdimerto 24 hora:,7 dias por $em&na.
: vavU'12'l ygji - se n rcar satl

contate a Ouvidoria. das 08h is

SAC ',4'16 Bradesco: 0800 704 8383
Defici€ncia Auditiva ou de Fala; ASAA 772 AA99

Rec lamagdes, Cancelamentos e Informagdes Gerais.
Atendirnento 24 hora.s, 7 dias por semana.

arto com
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Contrato para Prestaqfio de Serviqos de Cobranqa Ercritura
ANEXO I

thbela de Tarifas

Escritural

Escritural inlerna com Registro

Alteragdo de Registro de Yencimento Abatimento/Desconto de Tftulo

Arquivo Retomo Antecipado

Arquivo Retorno Hora/Flora

Baixa de Titulo Pago em Cartdrio

Baixa de T(tulo por Decurso de Prazo

Baixa de Titulo Transferido para Desconto

Cadastro de ClP/Liberaq6o de Cheque

Cobranga Comdreio Eletr6nico

Conress6* de Carta de Anudncia

Credito QN-LINE

Em iss6o Papeleta Personal izada

Extrato de Movimentagf,o da Carteira de Cobranga/Protesto

Fomecimento de Papeletas Semipreenchidas de Cobranqa

Emissio deZn via boleto de cobranga na InternetNet Empresa

EmissEo Contra Recibo de Cobranga

lnstrugflo de ProtestolSusta$eo

ManutenqEo de Cadastro {Acima de 60 dias)

Pedido de DevoluqEo #
Pedido de Posig6o de T[tulos Csdastrados

Postagem dos Boletos de Cobranga Autoenvclop6vel

R.P.B. - Recebimento Programado Bradesco

Reapres€ntagf,o, utom6tica de Titulos

Regravagho de Arguivos de Cobranga

Siniples/Cobranqa Vinculada/Desconto Comercial/Vendor/Cobranga Indexada

Titulo Pago Vencido

Titulo.s Baixados por Contabilidade

Inclusio de Negativaq5o

Exclus6o de NegativagEo

400s 0008 I CBCD
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ANEXO II

pEscRrgAo pAs oBRrGAeoEs GARANTTpAS

Os termos iniciados com letra mai0scula utilizados, mas n5o definidos, neste Anexo I
deverSo ser interpretados de acordo com os significados a eles atribuidos na descriESo

das obrigagdes garantidas nos termos da Escritura de EmissSo e todas as refer6ncias a

quaisquer contratos ou documentos significam uma referCncia a tais instrumentos tais

como aditados, modificados e que estejam em vigor.

As demais caracterlsticas das Obrigag6es Garantidas estSo descritas na

Escritura de EmissSo, A descrigSo ora oferecida visa meramente a atender crit6rios legais

e n5o restringe de qualquer forma os direitos dos Debenturistas.

1. Valor Total da EmissSo: O valor total da EmissSo ser6 de R$485.000.000,00

(quatrocentos e oitenta e cinco milh6es de reais), na Data de EmissSo (conforme

definido abaixo) ('Valor Total da EmissSoJ.

2. Nrimero de S6ries: A EmissSo 6 realizada em s6rie fnica.

3. Quantidade de Deb6ntures: SerSo emitidas 485.000 (quatrocentos e oitenta e
cinco mil) Deb6ntures.

4. Valor Nomina! UnitSrio das Deb6ntures: As Deb6ntures terSo valor nominal

unitdrio de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de EmissSo ("Valor Nominal Unitdrio").

5. AtualizagSo Monet5ria: N5o haverd atualizagSo monet5ria do Valor Nominal

Unit6rio das Deb6ntures.

5. RemuneragSo: Sobre o Valor Nominal UnitSrio ou saldo do Valor Nominal Unitdrio

de cada uma das Deb6ntures incidirSo juros remunerat6rios correspondentes a 100o/o

(cem por cento) da variagSo acumulada das taxas m6dias diSrias dos DI - Dep6sitos

Interfinanceiros de um dia, " over extra-grupd', expressas na forma percentual ao

ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, calculadas e divulgadas

diariamente pela 83, no informativo di6rio disponivel em sua pdgina na Internet
(http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI"), acrescida de sobretaxa de 2,89o/o (dois

inteiros e oitenta e nove cent6simos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e

cinquenta e dois) Dias Uteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata

temporis por Dias Uteis decorridos, desde a primeira Data de IntegralizagSo ou a

data de pagamento de RemuneragSo imediatamente anterior, conforme o caso, at6

a data do efetivo pagamento, calculada conforme f6rmula prevista na Escritura de

EmissSo.
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8.

Data de Emiss6o: Para todos os efeitos legais, a data de emissSo das Deb6ntures

serd 14 de maio de 2018 ("Data de EmissSo").

Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hip6teses de Resgate Antecipado

Total Facultativo ou Resgate Antecipado Total Obrigat6rio das Deb6ntures e/ou de

vencimento antecipado das obrigag6es decorrentes das Deb€ntures, nos termos
previstos na Escritura de EmissSo, as Deb6ntures terSo prazo de vencimento de 54
(cinquenta e quatro) meses contado da Data de EmissSo, vencendo-se, portanto, em

14 de novembro de 2022 ('Data de Vencimento').

Resgate Antecipado Total Facultativo: A Cedente poder5 realizar, a qualquer

tempo e a seu exclusivo crit6rio, o resgate antecipado das Deb6ntures, com o
consequente cancelamento de tais Deb6ntures ("Resgate Antecipado Total

FacultativoJ, O Resgate Antecipado Total Facultativo dever5 abranger a totalidade

das Deb6ntures, n5o sendo permitido o resgate parcial facultativo das Deb6ntures.

Resgate Antecipado Total Obrigat6rio: A Cedente deverS, obrigatoriamente,

realizar o resgate antecipado das Deb6ntures, com o consequente cancelamento de

tais Deb6ntures, na ocorrGncia de qualquer das seguintes hip6teses: (i) exceto na

hip6tese de Transfer6ncia Autorizada de Ativos Obrigat6rio (conforme definido na

Escritura de EmissSo), venda, cessSo, promessa de venda ou cessSo, ou qualquer

forma de alienagSo ou transfer6ncia de parte ou da totalidade dos ativos imobilizados

ou intangiveis da Cedente, em valor individual ou agregado, igual ou superior a

R$ 20.000.000,00 (vinte milh6es de reais) ou seu equivalente em outras moedas,

dentro do mesmo exercicio social, e desde que, tal valor seja igual ou superior ao

Valor do Resgate Antecipado Total Obrigat6rio (conforme definido na Escritura de

EmissSo) para a totalidade das Deb6ntures; (ii) venda, cessSo, promessa de venda

ou cessSo, ou qualquer forma de alienagSo ou transfer6ncia de pafte ou da totalidade
de participagSo societdria direta ou indireta em outras sociedades, detida pela

Cedente na Data de Emiss6o, e desde que, o valor decorrente da respectiva alienagSo

seja igual ou superior ao Valor do Resgate Antecipado Total Obrigat6rio para a
totalidade das Deb6ntures; ou (iii) destituigSo sem justa causa e/ou renrincia do atual

diretor presidente da Cedente, Sr. Marcelo Leite Henriques, sem a pr6via autorizagSo

dos Debenturistas representando, no minimo, 90o/o (noventa por cento) das

DebGntures em CirculagSo, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas
('Resgate Antecipado Total ObrigatSrio" e "Hip5teses de Resgate Antecipado Total
Obri gat6rio", respectiva mente).

Amortizagdo ExtraordinSria Facultativa: A Cedente poderS, a seu exclusivo

crit6rio e a qualquer tempo, amortizar extraordinariamente as DebGntures

('AmortizagSo Extraordin5ria Facultativa"). A AmortizagSo Extraordin5ria Facultativa

9.
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deverd abranger, proporcionalmente, a totalidade das Deb6ntures, e estarS, em

qualquer hip6tese, limitada a 98o/o (noventa e oito por cento) do Valor Nominal

Unitdrio.

AmortizagSo Extraordin6ria Obrigat6ria: A Cedente deverS, obrigatoriamente,

amoftizar extraordinariamente as Deb6ntures, na ocorrGncia de qualquer das

seguintes hip6teses: (i) exceto na hipdtese de Transfer6ncia Autorizada de Atlvos,

venda, cessSo, promessa de venda ou cessSo, ou qualquer forma de alienagSo ou

transfer6ncia de parte ou da totalidade dos ativos imobilizados ou intangilveis da

Cedente, em valor individual ou agregado, igual ou superior a R$ 20.000.000,00

(vinte milh6es de reais) ou seu equivalente em outras moedas, dentro do mesmo

exercicio social, e desde que, tal valor seja inferior ao Valor do Resgate Antecipado

Total Obrigat5rio para a totalidade das Deb6ntures; ou (ii) venda, cessSo, promessa

de venda ou cessSo, ou qualquer forma de alienagSo ou transfer6ncia de pafte ou

da totalidade de participagSo societ5ria direta ou indireta em outras sociedades,

detida pela Cedente na Data de EmissSo, e desde que, o valor decorrente da

respectiva alienagSo seja inferior ao Valor do Resgate Antecipado Total Obrigat6rio
para a totalidade das Deb6ntures f'AmortizagSo Extraordin5ria Obrigat6ria" e

" H i p6teses de Am ortiza gSo Extraord i nd ria Obri gat6ria ", respectiva mente).

Pagamento da RemuneragSo: Ressalvadas as hip6teses de Resgate Antecipado

Total Facultativo ou Resgate Antecipado Total Obrigat6rio das Deb6ntures e/ou de

vencimento antecipado das obrigag6es decorrentes das Deb6ntures, nos termos
previstos na Escritura de EmissSo, a RemuneragSo ser5 paga trimestralmente, sendo

o primeiro pagamento devido em 14 de agosto de 2018, e os demais pagamentos

devidos sempre no dia 14 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada

ano, at6 Data de Vencimento (cada uma dessas datas, uma "Data de Pagamento da

RemuneragSoJ.

AmoftizagSo Programada do Valor Nomina! Unit5rio: O Valor Nominal UnitSrio

das Deb6ntures serd amoftizado em 16 (dezesseis) parcelas trimestrais consecutivas,

devidas sempre no dia 14 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada

ano, sendo que a primeira parcela ser5 devida em 14 de fevereiro de 2019, e as

demais parcelas serSo devidas em cada uma das respetivas datas de amortizagSo

das Deb6ntures, de acordo com a tabela constante na ClSusula 4.t2 da Escritura de

EmissSo (cada uma, uma "Data de AmortizagSo das Deb6ntures').

Loca! de Pagamento: Os pagamentos referentes is Deb6ntures e a quaisquer

outros valores eventualmente devidos pela Cedente e/ou pelos Garantidores, nos

termos da Escritura de EmissSo e/ou dos Contratos de Garantia, serSo realizados

(i) pela Cedente, no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal

13.
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Unitdrio, d RemuneragSo e aos Encargos Morat6rios, e com relagSo is Deb6ntures
que estejam custodiadas eletronicamente na 83, por meio da 83; (ii) pela Cedente,

com relagSo ds Deb6ntures que n6o estejam custodiadas eletronicamente na 83, por

meio do Banco Liquidante ou em sua sede, conforme o caso; ou (iii) pelos

Garantidores, em qualquer caso, por meio do Banco Liquidante ou em sua sede,

conforme o caso.

16. Encargos Morat6rios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor
devido pela Cedente aos Debenturistas nos termos da Escritura de EmissSo,

adicionalmente ao pagamento da RemuneragSo, calculada pro rata temporis desde

a primeira Data de IntegralizagSo ou a data de pagamento de RemuneragSo

imediatamente anterior, conforme o caso, atr5 a data do efetivo pagamento, sobre

todos e quaisquer valores em atraso, incidirSo, independentemente de aviso,

notificagSo ou interpelagSo judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1olo (um por

cento) ao m6s, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento at6 a

data do efetivo pagamento; e (ii) multa morat6ria, irredutlvel e de natureza n5o

compensatSria de 2o/o (dois por cento) sobre o valor devido ("Encargos Morat6rios").
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ANEXO III
MOpELO pE PROCURA9AO

PROCURAGAO

Pelo presente instrumento de mandato,

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S.A., sociedade an6nima sem registro de

companhia abefta perante a ComissSo de Valores Mobili6rios C'CVM'), com sede na Cidade

de AnSpolis, Estado de Goi5s, na Vila VP 7D, M6dulo 11, S/N, Quadra 13, Daia, CEP 75t32-
L40, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Minist6rio da Fazenda

C'CNPJ/MF') sob o no 17.159.2291000L-76, neste ato representada, na forma de seu

estatuto social, por seus representantes legais devidamente autorizados e identificados

na respectiva pSgina de assinatura do presente instrumento ("OutorqanteJ;

neste ato nomeiam e constituem como seu bastante procurador,

SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA., instituigSo financeira autorizada a

funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o

Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 717, 10o andar, Itaim Bibi, CEP 04530-

001, inscrita no CNPJ/MF sob o no 50.657,67510001-86, neste ato representada, na forma

de seu contrato social, por seus representantes legais devidamente autorizados e

identificados na respectiva pdgina de assinatura do presente instrumento ('Outorgado'),
a quem confere amplos poderes para, agindo em seu nome, praticar todos os atos e
operag6es, de qualquer natureza, necessdrios ou convenientes ao exercicio dos direitos

previstos no "Instntmento Pafticular de Cessilo Fiduci4ria de Direitos CredifuSrios e de

Direitos sobre Conta Vinculada e Outras Avengal' datado de 26 de junho de 2018,

celebrado entre o Outorgante e o Outorgado, conforme alterado, modificado,

complementado de tempos em tempos e em vigor f'Contrato"), com poderes para:

(i) independente da ocorr6ncia de qualquer fato, inclusive as hip6teses de vencimento

antecipado das Deb6ntures, previstas na Escritura de EmissSo:

(a) exercer todos os atos necess5rios i conservagSo e defesa dos Direitos

Cedidos;

promover, em nome da Cedente, como seu bastante procurador, os

registros do Contrato e de seus aditamentos, bem como demais

formalidades previstas no Contrato, caso a Cedente ndo o fagam, nos

termos dispostos nos aftigos 653, 684 e pardgrafo 10 do artigo 661 do
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(c)
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C6digo Civil, no prazo estipulado no Contrato, sem prejuizo de caracterizar

inadimplemento por pafte da Cedente, is expensas da Cedente, as quais

reconhecem desde jd como sendo lquidas, ceftas e exigiveis as notas de

d6bito que venham a ser emitidas pelo Agente Fiduci5rio para pagamento

dos custos e/ou despesas correspondentes;

firmar qualquer documento e praticar qualquer ato em nome da Cedente

relativo exclusivamente d CessSo FiduciSria constitulda nos termos do

Contrato, na medida em que seja o referido ato ou documento necessSrio

para constituir, conservar, formalizar ou validar a CessSo FiduciSria, ds

expensas da Cedente; e

representar a Cedente, podendo praticar atos perante quaisquer terceiros,

incluindo qualquer instituigSo financeira e qualquer 6195o ou autoridade
governamental, seja na esfera federal, estadual ou municipal, incluindo o
Banco Central do Brasil, Juntas Comerciais, os competentes Caft6rios de

Registro de T[tulos e Documentos, caso a Cedente n5o o faga dentro dos

prazos estabelecidos no Contrato, com amplos poderes exclusivamente
para proceder ao registro e/ou averbagSo do Contrato e seus eventuais

aditamentos, assinando formulSrios, pedidos e requerimentos, is expensas

da Cedente.
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(ii) exclusivamente na hip6tese de declaragSo de vencimento antecipado das

Deb6ntures e/ou no caso de vencimento final das Deb6ntures sem que as

Obrigag6es Garantidas tenham sido integral e efetivamente quitadas, conforme
previsto na Escritura de EmissSo, independente da ocorr6ncia da consolidagSo da

propriedade fiduciSria dos Bens Dados em Garantia em favor do Agente Fiduci5rio,

na qualidade de representante dos Debenturistas:

(a) cobrar, receber, vender oufazer com que seja vendida, ceder, conferir opgSo

ou opg6es de compra ou de outra forma alienar, conforme o caso, a

totalidade ou qualquer parte da Cessdo Fiduci5ria, por meio de venda p[blica

ou privada, obedecida a legislagSo aplicdvel e o disposto no Contrato;

(b) firmar os respectivos contratos de venda, faturas, certificados de

transferGncia e quaisquer outros documentos que possam ser necessSrios

para o fim de formalizar a alienagSo, cessSo ou transferGncia, por qualquer

meio, da CessSo Fiduci5ria, no todo ou em parte, a quaisquer terceiros,

transferindo posse e dominio, outorgando e recebendo as respectivas

quitag6es e firmando recibos;
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(c) demandar e receber quaisquer recursos oriundos da CessSo FiduciSria,

aplicando-os no pagamento e/ou amortizagSo das Obrigag6es Garantidas,

devendo deduzir todas as despesas e tributos eventualmente incidentes e

entregar a Cedente o que eventualmente sobejar;

assinar todos e quaisquer instrumentos e praticar todos os atos perante

qualquer terceiro ou autoridade governamental, incluindo, sem limitagSo, a

CVM e qualquer bolsa de valores ou c6mara de liquidagSo na hip5tese de um

leilSo, que sejam necess6rios para efetuar a venda p0blica ou privada da

CessSo FiduciSria, inclusive requerer a respectiva autorizagSo ou aprovagSo;

representar a Cedente na Rep[blica Federativa do Brasil, em juizo ou fora

dele, perante terceiros e todas e quaisquer agGncias ou autoridades federais,

estaduais, distritais ou municipais, em todas as suas respectivas divis6es,

repartigdes priblicas e depaftamentos, incluindo, entre outras, Cart6rios de

Registros de T[tulos e Documentos, cart5rios de protesto, instituig6es

bancSrias, juntas comerciais, Banco Central do Brasil e Secretaria da Receita

Federal, em relagSo exclusivamente a CessSo FiduciSria e ao Contrato e

exercer todos os demais direitos conferidos a Cedente sobre os mesmos,

podendo inclusive transigir, com poderes amplos e irrevog5veis para assinar

quaisquer termos necess5rios para a efetivagSo dessa transferGncia;

(f) tomar todas as medidas para consolidar a propriedade plena da CessSo

Fiduci5ria em caso de execugdo da CessSo Fiduci6ria; e

(g) praticar qualquer ato e firmar qualquer instrumento de acordo com os termos

e para os fins do Contrato.

Esta procuragSo ser5 v5lida pelo prazo 1 (um) ano.

Esta procurag5o 6 outorgada como condigSo do Contrato, a fim de assegurar o
cumprimento das obrigagdes estabelecidas no Contrato e 6 irrevogSvel e irretratdvel de

acordo com o artigo 684 do C6digo Civil.

Esta procuragSo poderS ser substabelecida a qualquer tempo pelo Outorgado, no todo ou

em parte, com ou sem reserva de iguais poderes.

O presente instrumento dever6 ser regido e interpretado de acordo com e regido pelas

Leis da Repriblica Federativa do Brasil.

Os poderes ora outorgados sdo complementares e n5o cancelam, revogam ou afetam os

poderes conferidos pelas Outorgantes ao Outorgado sob o Contrato. Os termos iniciados

(d)
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em letra mairjscula e n5o de outra forma definidos ter5o, quando aqui utilizados, os

respectivos significados a eles atribuidos no Contrato.

A presente procuragSo ti outorgada, em 1 (uma) via, aos [.] de [.] de [o], na Cidade de

Io], Estado de Io], Brasil.

LABORATONTO TEUTO BRASILEIRO S.A.,

[AssinaturasJ

i
I
I+,

c)t'\(+r.,^-

L

q

@"N

w

MrcRoFrLMEN.o 14609


