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Ahlstrom Brasil Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda.
CNPJ/MF 00.767.144/0001-78 - NIRE 35.213.082.216

Vigésima Nona Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes abaixo: I. Ahlstrom-Munksjö Oyj, 
sociedade devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da Finlândia, com sede em 
Alvar Aallon Katu 3 C, FI-00100 Helsinki, Finlândia, CNPJ/MF n.º 19.014.488/0001-34, neste ato representada por 
seu bastante procurador, Valmir Piton, CPF/MF nº 073.058.948-00; II. Ahlstrom Glassfibre Oyj, sociedade 
devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da Finlândia, com sede em Ahlströmintie 
19, 48600 Kotka, CNPJ/MF n.º 20.751.108/0001-23, neste ato representada por neste ato representada por seu 
bastante procurador, Valmir Piton, acima qualificado; na qualidade de sócias representando a totalidade do capital 
social da Ahlstrom Brasil Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda., sociedade limitada com sede na 
Cidade de Louveira/SP, na Rua Armando Steck, 770, Capivari, CNPJ/MF n.º 00.767.144/0001-78, com seu 
contrato social arquivado e registrado na JUCESP NIRE 35.213.082.216, em sessão de 23/05/1995, e última 
alteração do Contrato Social datada de 25/05/17, registrada na JUCESP n.° 403.737/17-5, em sessão de 12/09/17 
(“Sociedade”); e, ainda III. MUNKSJÖ AB, sociedade devidamente constituída e validamente existente de acordo 
com as leis da Suécia, com sede em Trädgardsgatan 37, 553 16, na Cidade de Jönkönping, Suécia, CNPJ/MF n.º 
19.365.178/0001-64, neste ato representada por seu bastante procurador, Valmir Piton, acima qualificado, têm 
entre si, justo e contratado, o quanto segue: I. A sócia Ahlstrom Glassfibre Oyj, acima qualificada, neste ato cede 
e transfere, a título oneroso, 626 representativas do capital social da Sociedade de sua titularidade, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus 
ou gravames, com todos os direitos e obrigações a elas inerentes, à sócia Ahlstrom-Munksjö Oyj, acima 
qualificada. Em consequência da cessão e transferência ora aprovada, a sócia Ahlstrom Glassfibre Oyj retira-se 
da Sociedade na presente data. II. Em ato seguinte, a então única sócia da Sociedade, Ahlstrom-Munksjö Oyj, 
decide: (i) aprovar sem qualquer restrição as bases e condições da operação de incorporação da Munksjö Brasil 
Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda., sociedade empresária limitada, com sede da Cidade de 
Jacareí/SP, na Rodovia Euryale de Jesus Zerbine, SP 66, Km 84, Prédio Industrial – Papel, CNPJ/MF nº 
16.929.712/0001-20 (“Incorporada”) pela Sociedade, conforme descrita no Protocolo de Incorporação e 
Justificação, celebrado em 02/01/18 por e entre a Incorporada e a Sociedade, anexo ao presente instrumento na 
forma do Anexo I, o qual é também aprovado neste ato pelas sócias da Sociedade; (ii) ratificar a nomeação da 
empresa de contabilidade especializada Consult Consultoria Empresarial, com sede na Cidade de Curitiba/PR, 
na Rua Mateus Leme, 2.004, 1º andar, Centro Cívico, CNPJ/MF nº 77.371.854/0001-09, CRC/PR nº 2.776 
(“Empresa de Contabilidade”), para a elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido a valor contábil da 
Incorporada, preparado com base no balanço patrimonial da Incorporada levantado em 31/12/17 (“Laudo de 
Avaliação”); (iii) aprovar o Laudo de Avaliação, anexo ao presente instrumento na forma do Anexo II, elaborado 
com base no balanço patrimonial da Incorporada levantado em 31/12/17, o qual avalia o patrimônio líquido da 
Incorporada no montante de R$ 174.821.865,08; (iv) aprovar a incorporação da Incorporada pela Sociedade, 
conforme previsto no Protocolo de Incorporação e Justificação, a qual se torna sucessora por incorporação da 
Incorporada para todos e quaisquer efeitos, autorizando os administradores da Sociedade a realizarem todos e 
quaisquer atos, bem como assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação da incorporação, 
bem como transferir todos os ativos da Incorporada para a Sociedade, incluindo, sem limitação, os ativos listados 
no Anexo III do presente instrumento, cujas transferências deverão ser registradas perante aos órgãos públicos 
competentes, incluindo, sem limitação, o Cartório de Registro de Imóveis competentes; (v) aprovar que qualquer 
variação nos resultados das operações da Incorporada ocorrida entre a data de fechamento do balanço base, 
mencionado no item (ii) acima, e a presente data deverão ser contabilizadas nos registros contábeis da 
Incorporadora; (vi) aprovar, como resultado da incorporação, o aumento no capital social da Sociedade de R$ 
124.202.141,00 para R$  299.024.006,00, um aumento, portanto, no montante de R$ 174.821.865,00, 
correspondente ao valor contábil do patrimônio líquido da Incorporada, mediante a criação de 174.821.865 novas 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, as quais são atribuídas proporcionalmente às sócias da 
Incorporada da seguinte forma: (a) Ahlstrom-Munksjö Oyj recebe 174.821.864 novas quotas, com valor nominal 
total de R$ 174.821.864,00, e, portanto, se torna detentora de 299.024.005 quotas representativas do capital 
social da Sociedade, com valor nominal total de R$ 299.024.005,00; e (b) Munksjo AB recebe 1 quota, com valor 
nominal de R$ 1,00. Dessa forma, a Munksjo AB é neste ato admitida como sócia da Sociedade. O valor 
remanescente do patrimônio líquido da Incorporada, no montante de R$ 0,08, será desconsiderado para fins do 
aumento de capital social ora aprovado e alocado para a conta de reservas da Sociedade para futuro aproveitamento 
pelas sócias da Sociedade. III. Em razão das deliberações acima, o Artigo 5º do Contrato Social da Sociedade é 
alterado e passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º O capital social é de R$ 299.024.006,00, totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 299.024.006 quotas, com valor nominal unitário 
de R$ 1,00, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira: Sócias - Qtd. Quotas - Valor (R$): Ahlstrom-
Munksjö Oyj - 299.024.005 - 299.024.005,00; Munksjö AB - 1 - 1,00; Total: 299.024.0056 - 299.024.006,00. § 
Único A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela 
integralização do capital.” IV. Adicionalmente, em razão da incorporação as instalações onde a sede da Incorporada 
está atualmente localizada são absorvidas pela filial da Sociedade localizada na Cidade de Jacareí, Estado de São 
Paulo, na Rodovia Euryale de Jesus Zerbine, SP 66, KM 84, Prédio Industrial – Papel. V. As sócias resolvem ainda, 
neste ato, aprovar o Protocolo de Incorporação e Justificação, a nomeação da Empresa de Contabilidade, o Laudo 
de Avaliação, a incorporação, e a extinção da Incorporada, os quais foram também aprovados pelas sócias da 
Incorporada, por meio da 11ª Alteração de Contrato Social da Incorporada, anexa ao presente instrumento como 
Anexo IV. VI. Nos termos do Artigo 1.116 e 1.118 da Lei nº 10.406/2002, as sócias da Sociedade declaram a 
Incorporada extinta, e autorizam, neste ato, o administrador da Incorporada, e os administradores da Sociedade, 
a tomarem toda e qualquer providência conveniente e necessária à efetivação da incorporação, incluindo o registro 
dos documentos societários que refletem a incorporação perante a Junta Comercial e demais órgãos públicos 
competentes. VII. Finalmente, as sócias decidem ratificar todas as demais cláusulas do Contrato Social da 
Sociedade que não foram expressamente alteradas neste instrumento, bem como consolidar a redação do 
Contrato Social, o qual passa, a partir desta data, a vigorar da seguinte forma: “Contrato Social da Ahlstrom Brasil 
Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda. Capítulo I - Denominação, Regência e Sede - Artigo 1º A 
Sociedade denomina-se Ahlstrom Brasil Indústria e Comércio De Papéis Especiais Ltda. e utiliza a expressão 
“Ahlstrom-Munksjö Brasil” como nome fantasia. A Sociedade tem sede na Cidade de Louveira/SP, na Rua 
Armando Steck, nº 770, podendo, mediante deliberação dos sócios, abrir filiais, agências, escritórios ou outras 
dependências em qualquer ponto do País, podendo alocar-lhes capital em separado para efeitos legais. § Único 
A Sociedade tem uma filial localizada na Rodovia Euryale de Jesus Zerbine, SP 66, KM 84, Prédio Industrial – 
Papel, na Cidade de Jacareí/SP, CNPJ/MF nº 00.767.144/0005-00 e na JUCESP NIRE 3590533199-0, a qual 
exerce as atividades previstas no objeto social da Sociedade e tem capital social destacado no valor de R$ 
50.000,00 para fins fiscais. Artigo 2º A Sociedade é regida pelo presente Contrato Social e pelas disposições 
inseridas no capítulo próprio das sociedades limitadas no Código Civil (Lei 10.406/02), sendo ainda regida de 
forma supletiva pelas normas da sociedade anônima. Capítulo II - Duração - Artigo 3° O prazo de duração da 
Sociedade é indeterminado. Capítulo III - Objeto - Artigo 4° A Sociedade tem por objeto: (a) a fabricação e o 
comércio, no atacado e no varejo, de celulose, polpa de madeira, material sintético, tecidos não-tecidos, papel, 
papelão, cartolina e produtos derivados, da Sociedade ou de terceiros; (b) o comércio, no atacado e no varejo, de 
fibra de vidro, bem como de produtos destinados ao uso gráfico em geral; (c) a prestação de serviços de assessoria 
nas áreas fiscal, financeira, marketing, transporte e logística, recursos humanos, tecnologia da informação, análise 
de crédito e cobrança; (d) a prestação de serviços de treinamento comercial, financeiro e de logística; (e) a 
prestação de serviços de organização de cadastro administrativo de fornecedores e clientes bem como atividades 
relacionadas; (f) a importação e exportação de seus produtos em geral; (g) a exploração de todas as atividades 
industriais ou comerciais que estejam direta ou indiretamente relacionadas ao seu objeto social; (h) a participação 
em outras empresas com quotista ou acionista; e (i) a locação de bens móveis ou imóveis da Sociedade a terceiros. 
Capítulo IV - Capital Social - Artigo 5º O capital social é de R$ 299.024.006,00, totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 299.024.006 quotas, com valor nominal unitário de R$ 1,00, 
distribuídas entre os sócios da seguinte maneira: Sócias Qtd. Quotas Valor (R$) Ahlstrom-Munksjö Oyj - 
299.024.005 - 299.024.005,00; Munksjö AB - 1 - 1,00; Total: 299.024.0056 - 299.024.006,00. § Único A 
responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela 
integralização do capital. Capítulo V - Quotas - Artigo 6° As quotas do capital social são indivisíveis em relação 
à Sociedade, e esta reconhecerá apenas um único titular para cada quota. § 1° Cada quota confere ao seu titular 
direito a um voto nas deliberações de sócios. § 2° Os sócios terão direito de preferência na subscrição de qualquer 
aumento de capital, na proporção do número de quotas por eles então detidas. Capítulo VI - Administração e 
Representação - Artigo 7º A administração da Sociedade será exercida por 02 ou mais pessoas naturais, 
residentes no País, sócios ou não, que exercerão aludida função por prazo indeterminado. Os administradores 
serão responsáveis pela condução dos negócios sociais. Os administradores poderão utilizar-se do título de 
Diretores, sendo um deles designado “Diretor Presidente” e os demais simplesmente Diretor, sem designação 
específica , e estão dispensados de prestar caução em garantia de suas gestões. Artigo 8º Os administradores 
serão investidos de todos os poderes de administração e representação da Sociedade, inclusive perante todos e 
quaisquer órgãos governamentais, tais como Secretaria da Receita Federal, a fim de assegurar o pleno 
desempenho de suas funções, sendo que aludidos poderes deverão ser exercidos de acordo com as disposições 
do presente Contrato Social, as decisões das Reuniões de Sócios e as disposições legais aplicáveis. A Sociedade 

poderá ser representada por qualquer administrador, como autora ou ré, em procedimento judicial ou não. Artigo 
9º Qualquer documento que obrigue a Sociedade ou que isente quaisquer terceiros de responsabilidades perante 
a Sociedade, será firmado: (a) por quaisquer dois administradores agindo em conjunto; (b) por um administrador e 
um procurador; ou (c) quaisquer procuradores, agindo em conjunto ou isoladamente, conforme for estabelecido na 
respectiva procuração, sendo tais procuradores nomeados nos termos do artigo 10 abaixo. § Único Qualquer 
procurador, agindo isoladamente, e respeitados os poderes que lhe forem conferidos pela respectiva procuração, 
terá poderes para praticar os seguintes atos: (a) assinar quaisquer documentos que obriguem a Sociedade, em 
valor não excedente ao montante de R$ 100.000,00; (b) assinar cheques e ordens de pagamento em valor 
individual não excedente ao montante de R$ 100.000,00; (c) endossar cheques para depósito em contas bancárias 
da Sociedade; (d) emitir e endossar duplicatas para fins de cobrança; (e) assinar correspondência de rotina que 
não crie qualquer responsabilidade para a Sociedade; (f) praticar atos referentes ao relacionamento entre a 
Sociedade e seus empregados que não envolvam compromisso superior ao indicado no item “a” acima; e (g) 
representar a Sociedade perante quaisquer autoridades governamentais e repartições públicas federais, estaduais 
e municipais, autarquias e Sociedades de economia mista, podendo praticar todos e quaisquer atos e operações 
cujo valor total não exceda o montante indicado no item “a” acima. Artigo 10º As procurações outorgadas pela 
Sociedade deverão ser sempre e exclusivamente assinadas por quaisquer dois administradores em conjunto, 
devendo estabelecer os poderes dos respectivos procuradores e, excetuando-se as procurações outorgadas para 
fins judiciais e para processos administrativos, seus prazos de validade não poderão exceder a 01 ano. Capítulo 
VII – Deliberações Sociais - Artigo 11 Além das matérias indicadas em outros Artigos do presente Contrato 
Social, estão sujeitas ao prévio e expresso consentimento dos sócios, respeitado o quorum de deliberação 
estabelecido no Artigo 12: (a) a aquisição de qualquer participação em outras sociedades, o exercício do direito de 
voto relativo a tais participações e o envolvimento da Sociedade em quaisquer negócios estranhos ao objeto 
social; (b) o licenciamento ou sublicenciamento a quaisquer terceiros de quaisquer direitos de propriedade 
industrial ou de licença de que a Sociedade seja titular, ou a celebração de qualquer instrumento contratual relativo 
ao licenciamento ou sublicenciamento de quaisquer direitos de propriedade industrial para a Sociedade; (c) a 
outorga de qualquer aval, garantia ou indenização para cobrir responsabilidades ou obrigações de quaisquer 
terceiros, bem como a realização de qualquer ato gratuito em nome da Sociedade; (d) a aquisição, alienação, 
hipoteca, oneração ou penhor de quaisquer bens, móveis ou imóveis, bem como a assinatura de documentos, 
contratos, contratação de empréstimos, emissão de títulos de crédito, em uma simples operação ou em uma série 
de operações relacionadas entre si, sempre que envolvam valor superior a R$ 30.000.000,00; (e) o aluguel de 
quaisquer bens, móveis ou imóveis, bem como a assinatura de documentos e contratos referentes a locação, 
sempre que envolverem valor superior a R$ 200.000,00; (f) a celebração de qualquer contrato visando a 
participação nos lucros, inclusive quaisquer planos de participação nos lucros para os empregados, excetuando-
se a distribuição de quaisquer lucros imposta por lei ora em vigor ou a ser doravante promulgada, ou como 
resultado de qualquer processo de dissídio coletivo; (g) a fusão, incorporação, cisão e dissolução da Sociedade; 
(h) o pedido de autofalência ou de recuperação judicial; (i) a distribuição de lucros; (j) a modificação do presente 
Contrato Social; (k) a designação dos administradores; (l) a destituição dos administradores; (m) o estabelecimento 
do modo de remuneração dos administradores; (n) a aprovação das contas da administração; (o) a nomeação e 
destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; (p) a abertura e o encerramento de filiais, agências, 
escritórios ou outras dependências da Sociedade; e (q) a nomeação de procuradores para a execução dos atos 
listados neste Artigo, cujos poderes deverão estar especificados na procuração. § Único Os valores expressos em 
Reais mencionados neste Contrato Social serão corrigidos mensalmente, a partir de 30/09/2007, com base na 
variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) calculado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro índice 
que venha a substituí-lo. Artigo 12 As deliberações serão tomadas mediante aprovação de sócios representando 
no mínimo ¾ do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por lei ou pelo presente Contrato Social. 
Artigo 13 As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião. Toda e qualquer reunião ficará 
dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela. § 1º A reunião 
será presidida e secretariada por administradores, sócios ou quaisquer outras pessoas escolhidas pelos sócios 
entre os presentes. § 2º Dos trabalhos e deliberações será lavrada ata no livro de atas de reuniões, ata essa que 
deverá ser assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes quantas bastem à validade das 
deliberações, mas sem prejuízo das que queiram assiná-la. Somente será levada ao registro público competente 
a cópia da ata ou extrato das deliberações que devam produzir efeitos perante terceiros. Artigo 14 Será realizada 
reunião anual de sócios, nos 04 meses seguintes ao término do exercício social, para tomar as contas dos 
administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras, bem como para designação de administradores 
se for o caso. § 1º Cópias das demonstrações financeiras devem ser distribuídas aos sócios com no mínimo 30 
dias de antecedência da data da reunião anual. § 2º Aplicam-se às reuniões anuais os procedimentos previstos no 
Artigo 13. Capítulo VIII - Cessão e Transferência de Quotas - Artigo 15 O sócio que desejar vender, ceder ou 
alienar a totalidade ou parte de suas quotas, deverá oferecê-las primeiramente a outro sócio, o qual terá direito de 
preferência para adquiri-las. § 1º O sócio que desejar vender, ceder ou alienar suas quotas deverá comunicar sua 
intenção a outro sócio, através de carta com aviso de recebimento ou entregue pessoalmente, mediante protocolo, 
a qual mencionará, obrigatoriamente, o número de quotas que pretende alienar, o(s) nome(s) e qualificação(ões) 
do(s) eventual(is) comprador(es), o preço pretendido ou oferecido pelos terceiros e as condições de pagamento. § 
2º O outro sócio terá o prazo de 60 dias para exercer seu direito de preferência, a contar da data irrefutável de 
recebimento da comunicação. Em caso de não concordância com o preço oferecido ou exigido, o sócio poderá 
nomear uma empresa de avaliação reconhecida no mercado, a qual se encarregará de determinar o justo valor 
das quotas sendo sua decisão determinante para as partes. O exercício dessa faculdade suspenderá o prazo de 
preferência acima mencionado, por um período máximo de 90 dias. § 3º Se o direito de preferência não for exercido 
pelo outro sócio dentro do prazo previsto no § 2º supra, o sócio alienante poderá vender ou ceder suas quotas, 
exclusivamente, nas condições previstas na oferta e somente ao terceiro que ele havia indicado anteriormente, 
sob pena de nulidade, de pleno direito, de qualquer outra transferência ou cessão efetivada, sem prejuízo das 
perdas e danos correspondentes. § 4º Se a alienação das quotas não for concluída dentro do prazo de 30 dias 
consecutivos, a contar do término do prazo previsto no § 2º supra, ou se o sócio alienante decidir alienar suas 
quotas em condições diferentes ou a pessoas diferentes daquelas anteriormente apontadas, o procedimento 
indicado nos §s anteriores deverá ser recomeçado. § 5º A cessão e transferência de quotas efetuadas com 
inobservância das regras aqui estabelecidas será nula e não produzirá qualquer efeito em relação à Sociedade e 
aos demais sócios, estando estes autorizados a não reconhecer a dita cessão e transferência. Capítulo IX - 
Exercício Social, Balanço e Lucros Artigo 16 O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, 
ocasião em que serão levantadas as demonstrações financeiras do exercício. § 1° A Sociedade poderá levantar 
balanços semestrais, ou em períodos menores, por determinação dos sócios. § 2° Os sócios deliberarão sobre a 
distribuição de lucros. Os lucros serão distribuídos a cada sócio na proporção de sua participação no capital social. 
Capítulo X - Continuação da Sociedade - Artigo 17 No caso de morte ou incapacidade de sócio pessoa natural, 
ou liquidação ou falência de sócio pessoa jurídica, a Sociedade não se dissolverá, mas será resolvida com relação 
ao sócio em questão, cuja quota será liquidada pelo seu valor contábil, de acordo com o mais recente balanço 
patrimonial da Sociedade. O valor apurado será pago em dinheiro ou bens em até 24 meses, em parcelas ou não, 
conforme determinado pelos sócios remanescentes. § Único Caso o balanço anual tenha mais de 60 dias na data 
do evento que desencadeou a liquidação das quotas, a Sociedade, então, levantará um balanço especial (com 
todas as características de um balanço geral), de forma a permitir a determinação do valor contábil, conforme 
definido no “caput” deste artigo. Artigo 18 Havendo justa causa, sócios representando, pelo menos, ¾ do capital 
social poderão excluir um ou mais sócios da Sociedade mediante alteração do presente Contrato Social. § Único 
A exclusão será determinada em reunião especialmente convocada para este fim, dando-se ciência antecipada de 
10 dias úteis ao sócio que se pretende excluir e permitindo-lhe o exercício do direito de defesa. O não 
comparecimento à reunião será considerado renúncia ao direito de defesa. Capítulo XI – Dissolução e Liquidação 
da Sociedade - Artigo 19 A Sociedade será dissolvida por deliberação dos sócios, na forma do disposto no Artigo 
11, e nas demais hipóteses previstas em lei. Artigo 20 Dissolvida a Sociedade, sua liquidação será procedida de 
conformidade com o disposto nos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil. Capítulo XII – Transformação - Artigo 
21 A Sociedade poderá adotar qualquer outro tipo societário por deliberação dos sócios. Os sócios desde já 
renunciam expressamente ao direito de retirada em caso de mudança do tipo societário. Capítulo XIII – Foro - 
Artigo 22 Fica eleito o foro da Comarca de Louveira/SP, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente 
Contrato Social, seja nas relações entre os sócios ou entre estes e a Sociedade. Capítulo XIV – Administradores 
- Artigo 23 A Sociedade é administrada por: (i) Sr. Valmir Piton, CPF/MF nº 073.058.948-00, o qual atua sob a 
designação de “Diretor Presidente”; (ii) Valdir Chichinelli, CPF/MF nº 092.178.338-86, o qual atua sob a 
designação de “Diretor”; e (iii) Sr. Marcelo Dezotti Pinton, CPF/MF n.º 083.112.218-80, o qual atua sob a 
designação de “Diretor”; todos com prazo de mandato por tempo indeterminado. O administrador Marcelo Dezotti 
Pinton foi eleito por meio da Vigésima Quarta Alteração do Contrato Social da Sociedade e, naquele instrumento, 
assinou a respectiva declaração de desimpedimento. Os administradores Valmir Piton e Valdir Chichinelli foram 
eleitos por meio da Vigésima Oitava Alteração do Contrato Social da Sociedade e, naquele instrumento, assinaram 
a respectiva declaração de desimpedimento.” E Assim, Por Estarem Firmes e Contratadas, firmam o presente 
em 03 vias, de igual teor e forma, na presença das 02 testemunhas abaixo subscritas. Louveira, 02/01/18. Jucesp 
nº 71.754/18-0 em 07/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.  
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