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ILMO SENHOR ADMINISTRADOR JUDICIAL DA

RECUPERAÇÂO

JUDICIAL DA UTILDROGAS DISTRIBUIDORÂ DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA. E OUTROS, EM TRÂMITE PERANTE A 4'
VARA CÍ}'EL DE APARECIDA DE GOÉNIA- @.

Recuperaçâo Judicial
Processo n". 5259900.53.2018.8.09.0011

GERMED FARMÂCÊUTICA LTDA., sociedade cmpresária,
devidamente inscrita no CNPJMF sob o n'. 45.992.062/0001-65, com sede na Rodoüa

Jomalista Fralcisco Aguirre Proença,
13186-901, Hortolândia

-

yn, Km 08, bloco III, Chácara Assay, CEP:

SP, ncste ato representado por seu advogado e bastalte

procurador (doc. a[exo), nos autos

da

recuperação

judicial promovida

pela

UTILDROGAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FÂRMÂCÊUTICOS LTDA.
E oUTRoS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar

DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO
Com fundamento no artigo 7 ", §1 " da Lei 11.101/2005, nos termos
que passa a expor

A Recuperanda auavés do edital publicado no DJE em 29/06/2018 em
cumprimento ao artigo 52, §1

'da Lei

11.101/2005 apresentou a lista de credores

estão sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, considerando a data do pedido
49 da Lei 11.101/2005).

Maüz Rua SÃo Bênro. 365

-

12' .rndaÍ - Centro- São Paulo / SP -CEP: 01011-100
FordF.rx +55 1t 5087-1800

iiDA E
MATIELO
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Âdvog.do6

No referido edital publicado foi relacionado seis créditos em favor da
Germed Famacêutica que perfazem a monta de R$ 275.359,78 (duzentos e setenta e
cinco mil, mzenÍos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos).
Ocorre que, o crédito relacionado é inferior ao montante efetivamente

devido a credora de

R$

290.356,91 ( duzentos e noventa mil, trezentos e cinqucnta e

seis reais e loventa e um centavos),

confome dcmonstrado na composição de crédito,

ora acostada,

Diante do exposto rcquer que seja recoúecida a presente Divergência,
com a consequente retificação da relaÉo de credores a ser publicada no próximo edital

(aÍ. 7, §2 " da Lei 11.101/2005),
duzentos e noventa

sendo assim, relacionado o crédto de

mil, trezentos

R$ 290.356,91 (

e cinquenta e seis reais e noventa e um

centavos)lm

fovof i'o GERMED FARMACÊUTICA LTDA.

NestÂ ocasiâo, demanda que sejam recebidos

os

documentos

comprobatórios de scu crédito, corroborando assim os termos desta Divergência, bcm
como o incluso instrumento de mandato e demais atos constitutivos.

Nesses termos,

Pcde deferimento.
P

18

o de 2017.

OAB/SP n". 160.412

Maüiz RuaSâo Bento 365 * 12" andaÍ - CentÍo - São Paub / SP - CEP: 01011-100
FondFax +55 11 5087-1800
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INSTRUMENTo PÚBLIco oE MANDATo.
S A I B A M quantos este público instrumênto de mandato
virem que, aos dêzênovê (í9) dias do mês de janêiro, do ano dois mil e dezoito
(20í8), nesta cidade e comarca de Campinas. do Estado de São paulo, na sede
da serventia, pêrante mim Éscrevente Autorizado e o Tabeliâo de Notas que esta
subscreve, compareceu como outorgante: EMS S/4, com sede na cldade de
HoÍtolândia-SP, na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre proença, Km Og, Blocos

l, ll e V, Chácara Assay, CEP 13.186.901, inscrita no CNpJ sob o no
57.507.378/0003€5, com seus atos constiirtivos devidamente registrados na
Junta Comercjal do Estado de São Paulo sob o no 35300193989, com posteriores
e sucessivas alteraçÕes devidamente regístradas na mesma Junta, sendo que seu
Estatuto Social Consolidado foi aprovado por Assembleia Geral Éxtraordinária
realizada no dia 0'l de outubro de 2017, da qual ata foi registrada sob o no
571,058/17{, neste ato represêntada, nos termos do Artigo 11, parágrafo 1o, do
Estatuto Social Consolidado antes mencjonado por seu Diretor presidente: LUIZ
CARLOS BORGONOVI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da Cédula de ldentidade RG no 4.801.969 SSp-Sp e CpF 504.486.688-.15, com
endereço comercial na sede da outorgânte, o qual foi eleito pelo perlodo de 01
(um) ano, na Assembleia Geral Extraordinária, ,ealizada em Og de janeiro de
2017, .uja ata foi registrada sob no 52.9íO/.t7.9; que cópias autenti;adas dos
documêntos utilizâdos na lavratura do presente ato, juntamente com a Ficha
Cadastral Completa emitida em 15 de janeiro de 2O1B peta JUCESP (via internet),
já se encontram aqui arquivadas sob no S7.130; identificada perante mim
Escrevente, pelos documentos apresentados e qualiÍicada neste instrumento de
acordo com as suas próprias declaraçôes, do que dou fé E, pela outorgante. na
Íorma representada, me foi dito que por este instrumento e nos melhores termos
de direito, nomeia constitui seu mandatário: MAURY EDUARDO DE
CARVALHO BASTOS, brasileiro, casado, economista, portador da Céduta de
ldentidade RG n' 8.964.116 SSP-SP e CpF 008.924.178-97, com endereço
comercial na cjdade de Hortolândia-SP, na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre
Proença, Km 08, Chácara Assay, CEP 13.18ô-901; a quem confere os mais
amplos, gerais e ilimitados poderes, para represenlar a Oulorgante bem como
suas filiais (i) em quaisquer repartiçóes públicas, sejam elas Federais, Éstaduais,
Federais, Municipais e/ou Autarquias, bem como perante o INSS, Receitâ Federai,
Proc(iradorla Geral da Fazenda Nacional
PGFN, Empresa de Correios e
TelégraÍos, em geral nelas declarando, requerendc, alegando e assinando tudo o
que se Íizer necessário; (ii) em qualquer lnstância, Juizo ou Tribunal, inclusivê na
Justiça do Trabalho; (iii) celebrar quaisquer êspécies de contratos, podendo
inclusive requisitar, requerer, retificar e ratiÍlcar o que preciso foÍ, assinando, entre
outros, notificacões, dislratos, resiliçÕes e termos aditivos, pÍestar quaisquer tipos
de declarações e informaÇôes; (iv) outorgar procuÍaçôes, com poderes das
cláusulas "ad judicia" e/ou "êt extra"i enÍlm praticar todos os demais atos para o
fiêl cumprimento da presente procuraçâo, ficando ratificados todos os atos
anteriormente praticadôs; dêvêndo ser r$peitadas âs disposiçôês, limites e
rêstriç.ês contidaa no estatuto sociat. SOMENTE TERÃO VALTOADE OS
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GERMED FARMACÊUTICA LTDA.
cNPJ 45.992.062/0001-6s

NtRE 35.2.0161535{

46! AITÉRAçÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente Instrumento particular

sagMoNT EMpREENDrMEriros E PaRÍcrpaçôEs LTDA., sociedade empresária limitada, com sêde na
cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, à Rodovla Jornalistâ Francisco Aguirre Proença Km 08,
1e andar, Sala A Balrro Chácara Assay, CEP 13186-901, inscrita no CNPJ sob o ne 05.403.33U000196, regiírada na Junta comercial do Estado de São Paulo ("lU!E§g") sob o NIRE 35.2.1771356-3,
neste ato representada por seu admlnistrador, Sr. ggdglE.d-U.tIdq-§ê.0.9bÊ, brasileiro, nascido em
2!/07/1962, vlúvo, industrial, portador dâ cédula de identidade RG ne 10.229,411-2 {SSP/SP),
inscrito no CPF sob o ne 028.772.L78-76, cofi domlcíllo na Cidâde de Santo André, Estado de São
Paulo, à Rua Rui Bârbosa ne 333, Apt. 418, Vlla Gllda, CEP 09190-370; e
Sa[TRrvEi EMpBtEtlDtMEiITos E PaRTtctpaçÕEs [TDA., socledade empresária limitada, com sede na
cidade de Hortolândia, Estado dê são Paulo, à Rodovla Jornalista Franclsco ABuirre Proença Km 08,

8, Bairro chácara Assay, CEP 13186-901, Inscrlta no cNPJ sob o ns 05.403.348/000143, reSistrada na JUCESP sob o NIRE 35,2,f77],355-5, neste ato representada por seu
administrador, Sr. g!dq:E!Eld915e!gLgg ânteriormente quallÍicado;
1e andar, sala

sócios detentores da totalidade do capltal social da sociedade empresárla limitada denomlna
GERMED FARMAcÊuncA ITDA. (a "sociedade"), com sede na cidade de Hortolândia, Estado
C
são Paulo, à Rodovia Jornalista Francisco Aguire Proença s/np, Km 08, Balrro chácara
13186-901, inscrita no CNPJ sob o ns 45.992.062/0001-65, com seus âtos constitutlvos arqui
na IUCESP sob o NIRE 35.2.0161535-4, em sessão de 22109/1981 (o "ContÍato Soclal");

resolvem, de comum acordo, alterar

o Contrato

5

Social, mediante as seguintes cláusulas e

condiçôes:

Página 1 de 10
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dê oerned rorno.éuttco

l.
1.1

Ltdo,l

DÀ Fruar. DE CÁMP|NAS/SP

o êndereço da fillal de Câmpin.s/Sp, a qual será na Avenidâ
Antônio Artloli, 570, Condomínio Swlss Park Oficce, EdifÍcio Santls, salas 207,209,277,2!3,
Resolvem as sócias alterar

215 e 217, Câmptnas/Sp, CEP 13049-900.

1.2

Em decorrência do paduado no
com a seSuinte novâ redação:

item 2.1, a Cláusula 1ê do Contrato Social passa a vigorar

"Cláusula 1r - A Sociedade, estruturada sob a forma de sociedade empresá.ia limitada,
denomina-se GERMED FARMACÊUT|CA LTDA., têndo sedê na cidade de Honolândia, Estado
de São Paulo, à Rodovia lornalista Francisco Aguiríe pÍoença, km 8, Chácara Assay, na cldâde
de Hortolândia, Estado de 5ão Paulo, CEP 13186-901.
ParáqraÍo Único

(i)

(il)

(iii)

-

A Sociedade terá suas filiais nos locals abaixo descrltos:

- locallzada à Avênlda Ayrton Senna ne 1.850, Sala 420, Bairro
BaÍra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEp 22j75-OO3, inscrita no CNPJ sob o ne
45.992.062/0008-31, e reSistrada na Junta Comecial do Estado do Rlo de Janeiro
("J!!EÂ!!") sob o NIRE 33.9,0028433-9, com atividade de escritóÍio administrativo;
Filial Rlo de Janeiro

FillalCampinas- localizada à Avenida Antônio Artioli, 570, Condomínio Swiss park
Oflcce, EdlfÍclo Santi§, salas 207, 209, zff, 273, 275 e 2L7, Campinas/Sp, CEp 13049900, lnscrita no CNP.I sob o ne 45.992.062/0006-70, e registrada na Junta Comêrcial do
Estado de São Paulo (".lUCESP") sob o NIRE 35.9.0350274-6, com atividade de
escritórlo administrâtlvo;

-

locallzada à Estrada Municipal JGR ns 254, Galpão B, Bairro
Tãnqulnho Velho, taguarlúna/SP, CEP 13820-000, inscrita no CNpl sob o ne
45.992,06210009-72, e reglstrada na JUCESP sob o NIRE 35.9.0447226-3, com atividâd
dê unidade produtiva de medlcamentos e denominada "Llnidade fabril"."
Fillal Jaquariúna

ll.

Das DEMATS DtspostçóEs Do CoNTRATo Soctat

2.1

São nestê ato ratificadas todas as demais cláusulas

e dlsposlções do Contrato Social não
expressamente modiÍicadas ao longo desta 46t Alteração do Contrato Social, as quais
permanecem inalteradas com relação ao seu teor.

2.2

Em razão das alterações pactuadas no ltem l, bem como do disposto no item 2.1, resolvem
as sócias consolidar o Contrato Soclal, que passã a vigorar com a seguinte rêdação:

Página 2 de 10
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l46t AlteraçAo do Connoao Sociot
de Gerned Formocêutlco Ltda.l

GERMED FARMACÊUilCA LTDA.
cNPJ 45.992.062/0001-6s

NtRE 35.2.0161S354

CONTRATO SOCIAI.

oo Quodto Soclol
Saltmont Empreendlmentos e Pârtlclpações Ltda., sociedade empresária limltada, com sede na
cidade de Hortolândla, Estado de São Paulo, à Rodovia Jornalista Francisco Atulrre proença Km 08,
1e andãr,5ala A, Bairro Chácara Assay, CEP 13186-901, inscrita no CNPI sob o ne 05.403.331/OOO196, retistrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("1!çESP")sob o NtRE 35.2,1771356-3; e
Saltriver Emprêendlmentos e Partiçipações Ltda., socledade empresárla llmitada, com sede na
cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, à Rodovia .lornallsta Franclsco Agulrre proênça Km 08,
1s andar, Sala B, Bairro Chácara Assay, CEP 13186-901, tnscrita no CNPJ sob o nc 05.403.349/OOO143, reSistrada na JUCESP sob o NIRE 35.2.1771355-5.
Da Denomlnoção Sociql e do Sede

Cláurula 1r

-

A Sociedade, êstruturada sob a forma de sociedad€ empresária limitada, denominase GERMED FARMACÊUTICA LTDA., tendo sede na ctdade de Hortolândla, Estado de São paulo, à
Rodovia Jornalista Francisco Aguiffê proença, km 8, Chácara Assay, na cidade de Hortolândia,
Estado de 5ão Paulo, CEP 13186-901.
Paráqrafo Únlco- A Sociedade têrá suas filiais nos locais abaixo descritos:

(i)

Flllal Rlo de Janelro - localizada à Avenida Ayrton Senna ne 1.850, Sala 420, Bairro ,"r,.
Íljuca, Rio de ianelro/R!, CEp 22775403, inscrita no CNPJ sob o ne 45.992.062/0008-31,

reglstrãda na Junta Comecial do Estado do Rio de Janeiro ("TUCERJA") sob
33.9.0028433-9, com atividade de escrttório admlnistrativo;
(ii)

,N
C

FilialC mprnas locâllzâda à Avenlda Antônio Artioli,57O, Condomínio Swiss park OÍjcce,
EdifÍcio Santis, salas 207,2@,21L,2L3,275 e 217, Campinãs/Sp, CEp 13049-900, inscrita no
CNPJ sob o ne 45.992.06210006-70, e regtstrada na JUCESP sob o NtRE 35.9.0350274-6, com
ativldade de escritório administÍativo;
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Do Cdpltdl Soctdt
Cláusulã 2r -

O Capttal

Social

totalmente intêgra lizado
em moeda co rrente
milhõ et duzentos
do pals é de
e Setenta e dois
dividido em 70.272.74t
mil,
setecentos e qu arenta
(dez milhôes, duzentos
e um reais),
quotas, no valor
e setenta ê dois
mil, s êtecentas e quârehta
nominal de n$ 1,oo (
um real) cad a uma,
e umâ
assim distribuídas
entre os
RS 10.272.74 1,00 (dez

sócios

Sócle

Quotas

Sa Itmont

Saltri

Empreen d lme ntos

E mpreen d

e Partlcipaçôes L
tda

imentos e Partici pa
çoes Ltd

5.239.097
5.033.644

Total

70.272,74L

Vâlor(Rg)

PaÉlclpâção

5.239.097

57yo

5.033,644
1o.272,74L,00

49%
100%

PatágraÍo 79 - Atribu j-se
às filia;s "Escritórtos
Admintstrativos,, o capital
reâis) para cad a untdade.
de RS 11.ooo,oo (onze
mit

quota é indivisivel e confere
a seu titurar o dirêito a 1(um) voto

ffi,,ilj:
Paráarafo

3e- Nos termos

do arti8a 1.052 do

Cód igo

nâs

Civil (tei ns 10.406/2.002),

a
responsabllldade de cada sócio é restrita
ao valor de suas quotas, mas todos Íespondem
solidariamente pela integ.alização do capital soctal,

Do Ptdzo de Dumçdo do Sociedode e Témlno do Exercíclo soclot
Cláusula 3!

-

A Sociedade se constitul poÍ prazo indetermlnado, pgdendo seu exercÍcio
duração inferior a um ano, devendo se inlclar no prlmelro dia de cada período, encerran
último, quando deverão ser levantadas as demonstrações financelras exigidas por lel.
Do ObJeto Sociol
Cláusula 4! - A Sociedade tem por objeto social, a fabrlcação, comerciallzação, lmportação e
exportação, de produtos próprios e de tercelros, como segue: produtos Farmacêuticos, Alopáticos,

Homeopátlcos, Odontológlcos, Alimentícios, Dietétlcos, de Hlglene, de Toucadot Cosméticos,
Perfumes, Domissanitários, Fitossanitários, lnsumos tarmacêuticos, Drogas e Correlatos, Síntese
Página 4 de 10
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Foe N@nçõo th Contaao Süiot

de Geí',,z.l Fomáeêutlco

Ltdo.l

de Antibióticos, da Químlca Fina e da Químlca Industrial, bem como transferência de tecnoloSia,
assessoía documentale prestação de servlços.
A Sociedade podêrá participar de outras socledades, como quotista ou acionista.

Pâráflrafo único - Cada es pêciãlidade acima citada será fabricada em área e5pecíÍlca e distinta aos
tipos de produtos
Dd Admlnlstroção dd So.ledode

- A âdministração dos netócios da Socledadê e o uso da razão social serão exercldos
por LUIZ CARLOS EORGONOVI, brasileiro, casado, admiôistrador de empresas, maior, portador da
carteira de identidade RG ns 4.801.969, SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob ne 504.486.688-15,
residente e domiciliado na Rua Joaquim Vilac, 609, Vila Têixeira, MunlcÍplo de Camplnas - Sp - CEp
13032-385; e JOSÉ COSME stquElRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, lndustrial, maior, ponador
da carteiÍa de identidade RG ne 3.645.611, e no CpFlMF sob ne 448.790.837-04. restdente e
dorÍiiciliado a Rua Tangará ne 500, quâdra A, casa 6, Vilê AvaÍ, Município de lndaiatuba, Sp, CEp
Cláusula 5.

13333-220, os quâis representarão a Sociedade àtiva e passivamente, judicial e
extrajudicialmente, bem como, em todas as relações perante terceiros, não podendo contudo,
praticâr atos de liberalidade em nome da Sociedade, tais como a prestação de
tarantias de favor e
outro5 atos estrahhos ou prejudiciais aos objetivos e ne8ócios sociais, sendo-the vedado também,
o uso da razão social em âssuntos alheios aos interesses da Sociedade.
Parásrafo 1e - A administração da Sociedade será exercida, em conjunto pêlos administradores,

podendo os mesmos, praticarem todos os atos pertinentes à testão da Sociedade, sãlvo as
exceções e/ou rêstriçôes expressamentê prêvistas nesta cláusulã.

-

prejuÍzo das responsabilidades

prêvistas na lêgislação vlgente, os
administradores serão responsáveis civll e criminalmente pelos atos que Praticarem no exercÍcjo
das atividades relacionadas à Sociedade, respondendo isoladamente, por seus respectivos atos.
Parásrafo 2s

Sem

Parásrafo 3c - Os Administrado res acima nomeados declaram êxpressamente sob as penas da lei,
que não estão impedidos de êxe.cer a administrãção da Socledade, por lêiespecial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamehtê, o acesso a cargos públlcos; ou por crlme falimentar, de prevaricação, pe
ou
suborno, concussão, peculato, ou ainda, por crime contía a economla popular, contra o s
financelÍo nacional, contra normâs de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade.
Parásrafo 4-' - O pró-labore dos admlnistradores poderá ser Ílxado a qualquer tempo e de comum
acordo entre os sócios, obedecidos os limites legais da leglslação do imposto de rendâ
Pá8ina 5 de 10

fr

Í46, NteroçAo do connob Socldl

de Geined Fornocêutlca

Ltdo,l

'

PaúE aÍo 5e Poderá a Sociedade constituir mândatários, com poderes gerais ou especiais,
devendo o respectivo mandato ser outorgado por prazo certo, exceto quando se tratar de
mandato "ad judicia",
Paráprafo 6-0 - Somente mediante anuência dos sócios, atrâvés da lavratura de Ata de Reunião, os
Admlnistradores poderão, a qualquer tempo e a qualquer tÍtulo, alienar e/ou onerãr os bens
imóveis componentes do âtivo social, bem como, contratar empréstimos, fianças ou avais.
Do Remuneruçõo dos Adminlstmdores

Cláu5ulâ6ê- Pelo exercÍcio da administração, os administradores terão direito a uma retirada
mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre os sócios, de
comum acordo.
Dos Lucros

Cláusula 7e - Os lucros apurãdos em balanço serão retldos para compensação de prêiuÍzos
âcumulados, mantidos em reserya, ou usados para aumento do capitalsocial, ou distribuídos aos
sócios.

Pãráqrafo Únlco - A Sociedade poderá levantar balanços patrimoniais intermediários podendo os
lucros apurados ser distribuÍdos aos sócios.
Dqs Flllois e Outrqs Deperdêncios

Cláusula 8! - A Sociedadê poderá, a qualquer tempo, abrlr escritórlos adminlstrativos por ato de
sua gerência ou por deliberação dos sócios.

Dd Retlrqdo, Folênclq ou Exclusão de Sóclo
Cláurula 9!

-

No caso de retirada, fâlência ou exclusão dê sócio, seus haveres serão apurados
conforme Balanço Patrlmonlal levantado no último exerclclo soclôl encerrado. O pagamento do
sócio retirante, Íalldo ou €xcluÍdo será feito em 12 (doze) pÍestaçóes mensais, lguais e
consecutivas, vencedo-se a primeria 90 (novênta) dlas após a âpuração de que trata eía Cláusula,
Paráqrafo 19- A falência, retirâda ou exclusão de qualquer sóclo não lmpllcará na
extinção ou liquidação da Sociedâde, que continuará com os sócios remanescentes.
ParáErafo 29

-

O sócio falido será re presentado na Sociedade pelo síndico da massa falida. No caso

de retirada ou exclugão, a apuração de seus haveres será feita conforme dispõe o coput desta
cláusula.

PáBina 6 de 10

I

146, Aheroção do

Cornob

de Gerned Fdmocêud@

Socidl
Ltdo,)

Do Dtssoluçõo do Socledqde
Cláusula 10 - Ocorrendo as sltuaçôes abalxo descritas, de quê tratam os artitos nes 1.033 e 1.034
do Códlgo Clvll, a Socledade será dissolvlda:

(a) o consenso unânlme dos sócios;
(b) a dellbêrãção dos sóclos, por malorla absoluta, na Sociedade de prazo indeterminado;
(c) a falta de pluralidadê de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oltenta dlas;
(d) a extlnção, na forma da lei, dê autorlzação para funclonar.
(e)

a Sociedade pode ser dissolvlda judicialmente, a requerlmento de qualquer dos sóclos,
quando:

(e.1) anulada a sua constituição;
(e.2) exaurido o Íim social, ou veÍiflcada a sua inexeqüibilidade.
PatáÉÍa
único - Caberá aos sócios que representem
liquidante da Sociedade.

â maiorla do cãpital social, nomear

o

Do Reunião dos Sócios
Cláusula 11- Rêspeitado
tomadas em reunião.
Paráqrafo 7e

-

o

disposto no parágrafo segundo, as deljberaçôês dos sócios sêrão

As modiÍlcações do Contrato Social, quando asslnâda por todos os sócios, dispensa
artito ne 1.072 do Código Civil.

a reãlização da reunlão, conforme dlsposto no § 3. do

paáq-Jafo 29

- Caberá aos sócios decidirem sobre
tomadas em reunlão, incluslve paÍa deliberar sobre:

(a)

a

necessidadê das deliberações

Resultado do exercÍcio social encerrado;

(b) Destinação do resultado;
(c) Tomar as contas dos adminlstradores;
(d)
(e)

Nomeação e Íixação dos honorários dos admlnistradores, quando foÍ o caso; e
Outros assuntos de lnteresse da Sociedade,
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Pxá*aio3e - A qualquer momento, medlante convocação dos admlnistÍadores ou de sóclos,
poderá ser reallzada reunlão extraordinárla.
Dd PreÍeúnclo

io

Alleoação de euotos

Cláusula 12 - As quotãs do Capital Social, asslm como os direitos sobre as mesmas, não poderão
ser transferidos, vendidos, allenados, enheSuês em dação de pa8amento ou cedldos a qualquer
título, sêm que as mesmas sejâm oferecidâs aos demâls sócios, que em condições de igualdade,
terão sempre o direito dê preferência.
Paráqrafo lp - Se altum sócio pretehder transfêrir, vender, allenar e ceder, mêsmo em dôção de
pagamento suas quotas, deverá dar ciência de tal fato aos demals só.los, comunicândo
estes por
escrito para que, no prazo de 30 (trinta) dias da comunicação, os mesmos possam exercer os
direitos de preferência.

-

O não exercício por parte dos demais sócios, quanto ao direito de preÍerência no
prâzb fixado no parágrafo pÍimeiro, permitirá que o sócio alienante eÍetue a transfêrência
das
quotas oferecidas.
PaÍáe.raÍo 2e

Dq Exclusão do sócio
Cláusula 13

(a)

-

O sócio poderá ser excluÍdo da Sociedade nos setuintes casos:

Por .iusta cãusa, em razão da práticâ de ato§ que possam pôr

empresa, mediante

a

deliberação da maioria dos sócios,
convocada, asseSurado amplo direlto de defesa;

(b)

(c)
(d)
(e)

Exclusão judlcial, medianre iniciatlva
cumprlmento dê suas obÍitações;

em risco a continuidade da
em reunião especialmente

da maloÍla dos demais sócios, por falta grave

Porincapacidadesuperveniente;
Pela declaração de râlência do sócio;

O sócio cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo úntco do artigo 1.026
do
Código Civilj
Das Quotqs

- É vedada a criação ou imposição de quaisquer ônus ou êncargos, ou a constituição
de direitos reais em favor de terceiros sobre as quotas da Sociedade, incluindo_se
Cláusula 14

exemplificativamênte penhor, caução, usufruto, etc. A5 quotãs da Sociedade são impenhoráveis.
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Paráqrafo Único- As quotas do capital soclal são indivlsíveis em relação à Sociedade, a qual não

rêconhecerá mais que um tltular paÍa câdâ quota. Cada quota dará dlreito
deliberações socials.

a qm voto

nas

Do Deslmpedlmento

-

Os admlnistradores da sociedade declaram, sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da Socledade, por lel especlal, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporarlamente, o
âcesso a carSos públicos; ou por crime falimentar, dê prêvaÍicação, peita ou suborno, concussão,

Cláusula 15

pêculato, ou contra a economia popular, contra o sistema flnancelro nacional, contra normas de
defesa dâ concorrência, contra as relaçôes de consumo, fé públlcâ, ou a proprledade.
Dos Omlssões
Cláusula 15 - Os casos omissos no Contrato social seÍão dirimidos, supletivamente/ pelas normas
que regêm as sociedades por açôes.
Do Foro
Cláusula 17 - Fica êleito o Foro da Comarca de Hortolândia, 5P, para diÍimir todo e qualquer lit
oílundo do Contrato Soclal, seia entre os sóçlos, seja entre o sóclo e a Sociedade, mesmo du
a fasê de llquldação.
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SECRETARIA BE DESÊNVOLVIMFNTO ECONÔIíICO CIÊNCIA, TECNOLOGIA T

tllovAÇÂo

JUCESP

JUN']A COMERCIA. ÚÔ ESTADO DE SÀO PAULO. JUCESP

DECLARAçÂO

Eu, LUIZ CARLOS BORGONOV|, portador da Cédutâ de tdentidade no 4.80.1.969,
inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas - CpF sob no 504,486.68g_í5, na qualidade
de titulâÍ, sócio ou
responsável legal da empresa GERMED FARMACEUTICA LTDA, OECLARO
êstar cientê que
o ESTABELECIMENTO situado no(a) AVENTDA ANTONTO ART|OL|, S7O 2}1,g,11...t7
,
CONDOMINIO SWSS PARK OFtCCE, Sâo pauto, Campinas, Cep tSOaS_SOO,
nÃO pOOenÁ
EXERCER suas atividades sem quê tenha um CERTIFICADO OE UCENCIAMENTO
INTEGRADO VÁUDO, oOtiao pelo sistema Via Rápida Empresa _ Móduto
de Licenciamento
Estadual, nos termos do artigo 70 do Decreto n" 55.660, de 30 de março de 2010.

,

Declaro ainda eslar ciente que qualqugr alteraçâo no endereço do êstabelecimento,
em sua
atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra dâs condigôes dêterminantes
à
expeditão do Certificâdo de Licenciamento lntegÍado, implica na perda de sua vatidade,
assumindo, desdê o momento da alteragâo, a obrlgaçâo dê renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente quê a emissão do Certificado de Licenciamento
lntegrado poderá
ser solicltada por rêpresentante legal devidamônte habilitado, presencialmente e no
ato da
retirada das certidôes rêlâtivas ao registro empr€sârial na prefeitura, ou pelo
titular, sócio, ou
contabilista vinculado no cadastro Nacionar da p""soa Jurídica (cNpJ) diretamente
no site da

Jucesp, através do módulo de Iicenciamênto, mêdiante uso da respectiva certiícaçâo
digital.

BORGONOVI
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