
GTIS Partners Brasil Participações Ltda. CNPJ/ME nº 35.591.884/0001-80 - NIRE 35.235.722.340 - 3ª 
Alteração do Contrato Social. GTIS Partners LP, sociedade constituída e existente de acordo com as leis 
do Estado de Delaware, Estados Unidos, com sede Nova Iorque, Estado de Nova Iorque, na 787 Seventh 
Avenue, 50º andar, 10019, CNPJ nº 08.914.510/0001-86, neste ato representada por seu procurador, o Sr. 
João Rodrigues Teixeira Júnior, RG nº 10.836.249 e CPF nº 036.293.778-82, residente e domiciliado em 
São Paulo, com escritório na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, Vila Nova Conceição, CEP 
04538-000, conforme procuração anexada ao processo de registro deste instrumento na JUCESP; Única 
sócia da sociedade empresária limitada GTIS Partners Brasil Participações Ltda., sociedade empresária 
limitada, CNPJ nº 35.591.884/0001-80 e com os seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 
35.235.722.340, com sede em São Paulo/SP, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 92, 
Vila Nova Conceição, CEP 04538-000 (“Sociedade”); Resolve celebrar a presente 3ª Alteração do Contrato 
Social da Sociedade, observado o disposto no § 3º do art. 1.072 da Lei nº 10.406 de 10/01/2002, conforme 
alterada (“Código Civil”), de acordo com os seguintes termos e condições: 1. Da Incorporação da Socieda-
de. 1.1. A única sócia decide aprovar os termos e condições do “Instrumento Particular de Protocolo e Jus-
tificação de Incorporação da GTIS Partners Brasil Consultoria e Gestão de Recursos Ltda. e GTIS Partners 
Brasil Participações Ltda. pela GTIS Partners Brasil Gestão, Consultoria em Investimentos e Participações 
Ltda.”, celebrado, nesta data, entre os administradores da Sociedade, da GTIS Partners Brasil Consultoria 
e Gestão de Recursos Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ nº 35.594.268/0001-83 e com os seus 
atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.235.723.168, com sede em São Paulo/SP, na Rua 
Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 93, Vila Nova Conceição, CEP 04538-000 (“GTIS Consul-
toria” e, em conjunto com a Sociedade, doravante denominadas “Incorporadas”) e da GTIS Partners Brasil 
Gestão, Consultoria em Investimentos e Participações Ltda., sociedade empresária limitada, CNPJ nº 
09.172.045/0001-18 e com os seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.221.758.339, 
com sede em São Paulo/SP, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 17º andar, sala 80, parte, Vila Nova 
Conceição, CEP 04538-000 (“Incorporadora”), o qual tem por objeto consubstanciar as justificativas, os 
termos, cláusulas e condições da incorporação das Incorporadas pela Incorporadora, cuja cópia integra o 
presente instrumento como Anexo I (“Protocolo e Justificação de Incorporação”). 1.2. Ato contínuo, a sócia 
ratifica e confirma a nomeação e contratação da RNC - Rio Novo Consultores e Auditores Associados 
Ltda., sociedade devidamente CNPJ n° 17.978.296/0001-12 e registrada no CRC/SP n° 2SP031618/O-4, 
com sede em São Paulo/SP, na Rua Enxovia, n° 472, conj. 1504, Vila São Francisco, CEP 04711-030 
(“Empresa Avaliadora”), na qualidade de empresa especializada contratada para a elaboração do laudo 
de avaliação contábil do patrimônio líquido da Sociedade, composto pela totalidade dos ativos e passivos 
escriturados e avaliados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para fins de incorporação 
pela Incorporadora (“Laudo de Avaliação”). 1.2.1. Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora 
declarou: (1) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado 
em valor mobiliário de emissão da Incorporadora ou da Sociedade; (2) não ter conflito de interesses que lhe 
diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções; e (3) que não teve, pela Incorporado-
ra, pela Sociedade, por seus controladores e/ou administradores, qualquer tipo de limitação à realização dos 
trabalhos necessários. 1.2.2. A única sócia resolve consignar que foi fixado o critério contábil para a avaliação 
do patrimônio líquido da Sociedade a ser vertido para a Incorporadora. 1.2.3. A única sócia resolve consignar, 
ainda, que foi adotado como data-base para avaliação contábil do patrimônio líquido da Sociedade o dia 
31/05/2021 (“Data-Base”). 1.2.4. Por fim, a única sócia resolve consignar que o Laudo de Avaliação foi ela-
borado com base nas demonstrações financeiras da Sociedade relativas à Data-Base e que constituem parte 
integrante do Laudo de Avaliação. 1.3. A única sócia aprova o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa 
Avaliadora, segundo o qual o valor total líquido contábil do patrimônio líquido da Sociedade, na Data-Base, é 
de R$ 2.016.183,93, cuja cópia integra o Anexo 7.6.2 do Protocolo e Justificação de Incorporação. 1.3.1. Nos 
termos do Protocolo e Justificação de Incorporação, as variações patrimoniais da Sociedade que ocorrerem 
entre a Data-Base e a presente data, incluindo eventuais insubsistências ativas ou superveniências passi-
vas, serão assumidas e suportadas exclusivamente pela Incorporadora. 1.4. Decide a única sócia aprovar 
a incorporação da Sociedade pela Incorporadora, nos estritos termos e condições previstos no Protocolo 
e Justificação de Incorporação, com a versão do patrimônio líquido da Sociedade para a Incorporadora e 
a consequente extinção da Sociedade. 1.4.1. Fica a Sociedade extinta por incorporação, de pleno direito 
e para todos os fins, não sendo necessária a adoção de procedimento de liquidação ou dissolução. 1.4.2. 
Consignar que, tendo em vista que a incorporação, ora aprovada, por meio do presente instrumento, fica a 
Sociedade extinta por incorporação de pleno direito e para todos os fins, não sendo necessária a adoção de 
procedimento de liquidação ou dissolução. 1.4.3. A única sócia reconhece e expressamente aceita que, nos 
termos do art. 1.116 do Código Civil, a Incorporadora sucederá a Sociedade, a título universal e sem solução 
de continuidade, em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, 
deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades de titularidade da Sociedade, patrimoniais ou não 
patrimoniais. 1.4.4. A única sócia decide consignar que a certidão da incorporação passada pela Junta Co-
mercial será documento hábil para a averbação, nos registros públicos e privados competentes, da sucessão 
universal pela Sociedade em todos os bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, 
exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades da Sociedade. 2. Da Autorização da 
Administração. 2.1. Autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos, registros e publi-
cações que se façam necessários para a efetivação da incorporação da Sociedade pela Incorporadora, bem 
como a proceder à extinção da Sociedade, inclusive, sem limitação, solicitar baixa perante a Secretaria da 
Receita Federal e todos os demais órgãos Federais, Estaduais e Municipais que se façam necessários. E a 
sócia assina o presente instrumento particular de alteração do contrato social em 3 vias de igual teor e forma. 
São Paulo/SP, 30/06/2021. Sócia: GTIS Partners LP. Por João Rodrigues Teixeira Júnior. Cargo: Gerente 
Geral. JUCESP nº 378.026/21-5 em 06/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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