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CONTRATO DE COLOCAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS  

COM DISPENSA DE REGISTRO POR SOCIEDADE EMPRESARIA DE PEQUENO PORTE  
COP-MED6 052/2020 

 
Pelo presente instrumento particular firmado entre: 
 
(i) FINCO INVEST SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA., sociedade 
empresária limitada, fundada em 09/06/2017 e devidamente registrada na JUCEPAR sob NIRE 
41.208.592.800, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.605.498/0001-06, com sede na Rua XV de Novembro, 
1155, 18o Andar, bairro Centro, CEP 80.020-310, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato 
representada nos termos de seu Contrato Social (“FinCo” ou “Plataforma”);  
 
(ii)  3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A., sociedade anônima de capital fechado, fundada 
em 19/04/2000, com sede na Avenida Itapocoróy, 1494, Bairro Armação, CEP 88.385-000, Cidade de 
Penha, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.788.468/0001-80, neste ato 
representada nos termos de seu Contrato Social ("Sociedade Emissora");   
 
Todos doravante denominados em conjunto como "Partes" e, individual e indistintamente, "Parte"; 
 
CONSIDERANDO QUE: 

(i) A FinCo é pessoa jurídica regularmente constituída no Brasil, cuja atuação é guiada pela 
legislação vigente e por seu Regulamento (Anexo III apenso a este Contrato), registrada na Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) com autorização dada pela Superintendência Geral e pela Superintendência 
de Relações com o Mercado e Intermediários da CVM para exercer profissionalmente a atividade de 
distribuição de ofertas públicas de valores mobiliários com dispensa de registro (“Ofertas Públicas” ou 
simplesmente “Ofertas”) através do Ato Declaratório No 16.497 publicado no D.O.U em 25/07/2018, 
Seção 3, página 17, possuindo portanto licença de uso regular e válida de uma plataforma digital que 
promove e viabiliza investimentos em crowdfunding (“Plataforma” ou “Plataforma FinCo”), nos termos 
da Instrução CVM nº 588 de 13 de julho de 2017 (“ICVM 588”) e com endereço eletrônico disponível em 
www.fincomarkets.com.br; 

(ii) A Sociedade Emissora neste ato, firma sua intenção de realizar uma Oferta Pública de valores 
mobiliários por meio da Plataforma e, no caso de sua conclusão com êxito, compromete-se a contratar 
adicionalmente o plano de assinatura do sistema de registro e hospedagem de informações oferecido 
pela FinCo (“Sistema de Registro”) através de contrato complementar (“Contrato de Prestação de 
Serviços”); 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Colocação de Oferta Pública de Valores 
Mobiliários com Dispensa de registro por sociedade empresária de pequeno porte (“Contrato de 
Colocação de Oferta Pública” ou simplesmente “Contrato”), que se regerá pelas seguintes cláusulas e 
condições: 

1. OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem como objeto a contratação da FinCo para realizar a distribuição de 
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Oferta Pública de valores mobiliários de emissão da Sociedade Emissora, além de outros serviços 
disponibilizados nos termos da ICVM 588 (“Oferta Públca” ou simplesmente “Oferta”): 

1.2. A Oferta deverá ser lançada no prazo de até 06 (seis) meses a contar da assinatura deste Contrato, 
sob pena de rescisão imediata, sem necessidade de aviso prévio, sem prejuízo das Taxas devidas até o 
momento da rescisão.  

1.3. A distribuição da Oferta será realizada exclusivamente por meio da Plataforma FinCo. 

2. OFERTA PÚBLICA 

2.1. A listagem da Sociedade Emissora na Plataforma e a consequente Oferta Pública ocorrerá mediante 
a emissão de valores mobiliários pela Sociedade Emissora, observadas as disposições deste Contrato, do 
Regulamento e do Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Conversível, no valor 
determinado e oferecendo prazo e juros remuneratórios fixados no ANEXO I,  sendo parte integrante 
deste instrumento. 

2.2. A Sociedade Emissora deverá organizar, preparar e, se necessário, corrigir os seus documentos e 
contratos societários, incluindo, sem limitação, contrato ou estatuto social, contratos de opção, 
contratos de mútuos conversíveis, contratos de investimento-anjo, ou qualquer outro contrato que 
afete ou possa vir a afetar o quadro societário da Sociedade Emissora (“Contratos Societários”), os quais 
serão disponibilizados à Finco para sua análise e validação.  

2.3. A FinCo analisará os Contratos Societários da Sociedade Emissora com o fito de verificar sua 
conformidade à legislação societária e à regulação, bem como para assegurar que não haja 
inconsistências ou incoerências nos documentos, a fim de garantir que os investidores aderentes à 
Oferta (“Investidores”) tomem uma decisão fundamentada sobre sua adesão à Oferta, bem como para 
permitir-lhes visibilidade quanto às suas futuras participações na Sociedade Emissora.  

2.4. O resultado da análise dos Contratos Societários pela FinCo será apresentado aos Investidores na 
forma de uma tabela de capitalização (“Captable”), a ser disponibilizada por meio da Plataforma, 
garantido ainda o direito de anonimato aos investidores da Sociedade Emissora que todavia não 
componham o seu quadro societário. 

2.5. A Sociedade Emissora realizará a emissão dos titulos, ficando responsável pela elaboração dos 
documentos e informações necessários para que a FinCo realize a distribuição da Oferta em sua 
plataforma,  organizando, preparando e, se necessário, corrigindo todas as suas informações essenciais 
da oferta, dispostas no Formulário de Instrução Form 1-A (“Form 1-A”), sob sua responsabilidade, além 
da documentação integrante do Pacote de Documentos Legais da Oferta, incluindo, sem limitação,(i) 
cópia da escritura de debêntures ou contrato de investimento coletivo que represente o valor mobiliário 
ofertado, conforme o caso, (ii) cópia dos atos constitutivos e última alteração contratual e consolidada 
da Sociedade Emissora, (iii) Demonstrativo de Resultados (“DRE”) relativo ao exercício anterior ao ano-
calendário da Oferta, e (iv) todos os documentos e informações que, no melhor entendimento da FinCo, 
ou conforme estipulado pela ICVM 588, especialmente seu Anexo 8, sejam relevantes à tomada de 
decisão de investimento pelos Investidores, incluindo, sem limitação, outras demonstrações e projeções 
financeiras além do DRE, curriculum e perfil dos administradores, descrição do plano de negócios, 
apresentação sobre a Sociedade Emissora e sobre a Oferta (pitch deck), termos do ativo ofertado, 
dentre outros (“Documentos e Informações da Oferta”). 
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2.6. Uma vez concluída a pré-aprovação da listagem da Sociedade Emissora (“Listagem da Sociedade 
Emissora”) será averiguada a conformidade da Oferta à ICVM 588 e ao Regulamento e concluída a pré-
aprovação da estruturação da Oferta (“Estruturação da Oferta”), a FinCo, por meio da Plataforma, 
providenciará a consequente publicação da Oferta e abertura da captação de recursos, após 
comunicação enviada à CVM sobre a data legal de início da Oferta, através do Anexo 27-I da ICVM 588. 

2.7. A pré-aprovação da Listagem da Sociedade Emissora na plataforma de nenhuma maneira vinculará 
a avaliação da FinCo, que se reserva o direito de sugerir alterações ou correções nos Contratos 
Societários ou Documentos e Informações da Oferta, indicar possíveis riscos regulatórios e, em caso de 
impossibilidade de sanar o vício indicado ou recusa pela Sociedade Emissora em fazê-lo no prazo 
indicado pela FinCo, reprovar a Oferta, sem prejuízo da aplicação das penalidades que entender 
cabíveis, nos termos deste Contrato e do Regulamento de Ofertas Públicas (“Regulamento”), constante 
do ANEXO III e parte integrante deste instrumento. 

2.8. Todos os Documentos e Informações da Oferta serão e permanecerão armazenados na Plataforma 
durante o período de 5 (cinco) anos a contar da conclusão com êxito da Oferta, com possibilidade de 
visualização pelos Investidores mediante utilização de dados de acesso pessoal. 

2.9. Uma vez aprovada a publicação da Oferta pela FinCo, as Partes assinarão um contrato de 
investimento coletivo na modalidade de mútuo oneroso conversível, ao qual deverão aderir os 
Investidores e por meio do qual serão especificados os termos e condições da Oferta, bem como os 
direitos e obrigações das Partes e dos Investidores (“Contrato de Investimento Coletivo”). 

3. DECLARAÇÕES DA SOCIEDADE EMISSORA 

3.1. A Sociedade Emissora declara que:  

3.1.1. Todas as informações prestadas nos termos deste Contrato e a serem prestadas no âmbito da 
Oferta são verdadeiras, completas, suficientes, consistentes e corretas e estão conscientes de serem os 
únicos e exclusivos responsáveis pela veracidade, autenticidade e completude das informações e 
documentos enviados à FinCo. 

3.1.2. Caso já tenha utilizado a dispensa de registro para realizar oferta(s) pública(s) nos termos da ICVM 
588, não está adimplente em relação à prestação de informações contínuas após a realização da(s) 
respectiva(s) oferta(s).  

3.1.3. Leram, compreenderam, aderiram integralmente e estão de perfeito acordo com todas as 
disposições aplicáveis da ICVM 588 e do Regulamento da FinCo; 

3.1.4. A Sociedade Emissora é sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis 
brasileiras e estão em dia com todas as autorizações, licenças e demais exigências regulatórias para 
desenvolver suas atividades; 

3.1.5. Apresentarão oportunamente à Finco todas as informações solicitadas referentes a passivos, 
contingências, atuais ou futuras, e litígios de qualquer natureza envolvendo a Sociedade Emissora 
existentes até esta data; 

3.1.6. Estão cientes de que a FinCo se reserva o direito de não realizar a Oferta caso esta esteja em 
desacordo com este Contrato e/ou com a legislação vigente;  
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3.1.7. Estão cientes de que a FinCo não presta serviços jurídicos e de que é obrigatório o auxílio e 
aconselhamento por advogados em todas e quaisquer análises e elaboração de documentos, em 
especial os Documentos da Oferta; e 
 
4. OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE EMISSORA 
 
4.1. A Sociedade Emissora se compromete a:  
 
4.1.1. Sempre atuar em conformidade com a legislação vigente, em especial a ICVM 588, e em estrita 
observância ao Regulamento da FinCo, e, de boa-fé, cooperar com a FinCo para que esta cumpra as suas 
obrigações legais e regulatórias, em especial aquelas contidas na ICVM 588; 
 
4.1.2. Fornecer todos os Contratos Societários e Documentos e Informações da Oferta, bem como 
demais informações solicitadas pela FinCo para a realização da Oferta;  
 
4.1.3. Em observância ao Inciso I do artigo 20 da ICVM 588, a divulgar as informações contidas na seção 
5 do Anexo 8 do documento Informações Essenciais da Oferta Pública da sua emissão, com 
periodicidade trimestral e disponibilizada à plataforma sempre com 5 (cinco) dias úteis de antecedência 
(“Data-Limite para disponibilização”) com relação à sua divulgação aos investidores. 
 
4.1.4. Em observância ao Inciso II do artigo 20 da ICVM 588, informar à FinCo, em até 5 (cinco) dias úteis, 
caso ocorra uma mudança na situação econômica, financeira, ou jurídica que possa ser relevante para a 
tomada de decisão dos Investidores de adquirir os valores mobiliários ofertados, inclusive, sem 
limitação: (a) encerramento das atividades da Sociedade Emissora; (b) alteração no objetivo do plano de 
negócios, cujo conteúdo será disponibilizado na Oferta; (c) ocorrência de qualquer fato estipulado em 
cláusula contratual relativo a pagamento ou vencimento antecipado que possa acarretar exercício de 
qualquer outro direito detido pelos Investidores; ou (d) surgimento de qualquer novo processo, judicial 
ou administrativo, litígio ou contingência de qualquer natureza; 
 
5. REMUNERAÇÃO DA FINCO 
 
5.1. A remuneração da FinCo será fixada nos moldes da tabela constante do Anexo II a este Contrato, 
levando em consideração o enquadramento da Sociedade Emissora e os serviços por ela contratados, 
nos parâmetros fixados abaixo. 
 
5.2. Remuneração pelos Serviços de Listagem e Distribuição. Pelos serviços de listagem e distribuição 
da Oferta, a Sociedade Emissora pagará diretamente à FinCo (i) uma Taxa de Listagem da Sociedade 
Emissora, (ii) uma Taxa de Estruturação da Oferta, (iii) uma Taxa de Captação e ainda uma (iv) Taxa de 
Hospedagem, conforme definidas abaixo e nos termos indicados no Anexo II: 
 
5.2.1. Taxa de Listagem da Sociedade Emissora. Taxa paga uma única vez, em parcela única não 
reembolsável, a título de análise e validação dos documentos e informações necessários para a 
aprovação Listagem, bem como a disponibilização da página de relações com investidores da Sociedade 
Emissora dentro da plataforma. 
 
5.2.2. Taxa de Estruturação da Oferta. Taxa a título de análise e validação dos documentos e 
informações necessários para a estruturação dos termos e aprovação da Oferta, bem como sua 
divulgação na plataforma. 
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5.2.3. Taxa de Captação. Percentual fixo do valor total captado na Oferta ou valor mínimo fixado, o que 
for maior, que será devida a partir da data de conclusão com êxito da Oferta (ad exitum). 

5.2.4. Taxa de Hospedagem. Contratação a parte do plano de assinatura para uso do Sistema de 
Registro, que terá, como condição para o início de sua vigência, a conclusão com êxito da Oferta. 

5.2.5. A efetividade da contratação do Sistema de Registro pela Sociedade Emissora estará sujeita ao 
pagamento de uma taxa de anual de hospedagem. O uso e proveito do Sistema de Registro pela 
Sociedade Emissora será governado sob os termos e condições estipulados no Contrato de Prestação de 
Serviços, inclusive para fins de definição da renovação da assinatura, da alteração do plano escolhido ou 
da disponibilização de novas funcionalidades à Sociedade Emissora. 

5.3. Todas as taxas previstas no âmbito desta Cláusula 5 e fixados no Anexo II poderão ser ajustadas de 
acordo com eventuais descontos, ajustes ou alterações pactuadas entre FinCo e Sociedade Emissora. 

5.4. Ao término da Oferta, a FinCo encaminhará à Sociedade Emissora um Termo de Conclusão de Oferta 
(“Termo de Conclusão”), que incluirá relatório detalhado de todas as Taxas devidas e seus respectivos 
descontos (“Relatório de Taxas”), ajustes ou alterações de acordo com as negociações ocorridas entre 
as Partes até esta data.  

5.5. A Sociedade Emissora poderá aprovar o Termo de Conclusão ou indicar eventuais ajustes, os quais 
serão discutidos e, se for o caso, implementados pela FinCo.  

5.6. A aprovação do Relatório de Taxas pela Sociedade Emissora implicará sua concordância expressa, 
irrevogável e irretratável com que todos os valores devidos a título das Taxas, incluindo a Taxa de 
Hospedagem, já considerados os descontos e ajustes supracitados e sejam eles devidos à FinCo, sejam 
quitados mediante retenção direta nas contas do meio de pagamento independente contratado para o 
arranjo de pagamento da oferta, em momento imediatamente anterior à liquidação da Oferta, de modo 
que a Sociedade Emissora receberá o montante total de captação da Oferta já líquido das Taxas devidas.  

5.7. A Sociedade Emissora é responsável pelo pagamento de todas as custas e despesas eventualmente 
necessárias para a execução do presente Contrato. 

6. CONFIDENCIALIDADE 

6.1. A FinCo e a Sociedade Emissora declaram reconhecer e concordar com a importância estratégica, a 
complexidade e a necessidade de total confidencialidade das informações operacionais e financeiras da 
Sociedade Emissora, seus sócios edos Investidores a que vierem a ter acesso em virtude da Oferta. 

6.2. Nenhuma das Partes pode, por si, por seus representantes, funcionários, empregados, afiliadas 
e/ou partes relacionadas, revelar ou usar quaisquer informações confidenciais a que tiver acesso com 
relação às outras em decorrência deste Contrato, dos Termos e seus anexos e/ou qualquer documento 
relacionado (“Informações Confidenciais”), exceto única e exclusivamente para os fins especificamente 
previstos neste Contrato, no Regulamento ou no Contrato de Investimento.  

6.3. A FinCo e a Sociedade Emissora, individualmente, comprometem-se a: (i) não utilizar as Informações 
Confidenciais para qualquer finalidade que não aquela relacionada única e exclusivamente ao objeto 
deste Contrato; e (ii) não revelar as Informações Confidenciais a qualquer terceiro sem o prévio 
consentimento por escrito da Parte revelada, observado o disposto no item (i) desta cláusula. 
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6.4. Não estão vinculadas ao dever de confidencialidade as informações de qualquer das Partes que (i) 
possam vir a ser obtidas legal e livremente junto a qualquer repartição pública ou órgão governamental, 
seja federal, estadual ou municipal, (ii) sejam ou venham a ser de domínio público, sem o 
descumprimento da obrigação de sigilo de que trata esta cláusula, (iii) sejam desenvolvidas 
independentemente pela Parte receptora, sem o uso de qualquer Informação Confidencial; (iv) cuja 
divulgação seja requerida por força de lei ou ordem judicial; (v) forem licitamente recebidas, por 
qualquer das Partes, de terceiros que não estejam sujeitos a qualquer obrigação de sigilo para com as 
outras Partes e, por fim, (vi) todas aquelas que componham o conjunto de informações essenciais da 
oferta que serão disponibilizadas publicamente na plataforma em atendimento ao Anexo 8 da Instrução 
CVM 588/17. 

6.5. A obrigação de confidencialidade aqui prevista não impede que as Partes divulguem informações a 
qualquer autoridade governamental nos termos e nos estritos limites de uma eventual ordem judicial ou 
decisão administrativa que lhes for dada nesse sentido. Caso qualquer das Partes seja obrigada, 
conforme exigido pela autoridade governamental competente, a divulgar no todo ou em parte qualquer 
Informação Confidencial, tal Parte poderá fazê-lo, sem dar margem a indenizações ou encargos. 
Entretanto, deverá, em qualquer caso: (i) fornecer somente a parte das informações e documentos que 
seus assessores considerarem legalmente exigível; (ii) realizar todos os esforços necessários para obter 
garantias de que quem solicitou referidas informações ou documentos dará tratamento sigiloso às 
Informações Confidenciais; e (iii) notificar as demais Partes prontamente e por escrito sobre a 
necessidade de quebra de sigilo, possibilitando-lhes tomar as medidas cabíveis para proteger o sigilo das 
Informações Confidenciais solicitadas. 

 
7. GARANTIAS E ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE  

7.1. A FinCo fornece e fornecerá seus serviços utilizando-se dos mais elevados padrões de diligência e 
cuidado. No entanto, as Partes reconhecem que a Plataforma é um instrumento tecnológico colocado à 
disposição das sociedades emissoras como forma de facilitar a captação de recursos e está, por isso, 
sujeita a fatores externos que podem comprometer, momentaneamente, seu melhor funcionamento. 

7.2. A FinCo não dá qualquer garantia de sucesso na colocação dos valores mobiliários perante 
investidores, sendo o regime de colocação por “melhores esforços” (Best efforts clause). 

7.3. A FinCo não será responsável por quaisquer perdas de lucros, perdas de receita, perdas de dados, 
perdas financeiras ou danos diretos ou indiretos, materiais ou morais, ou de qualquer outra natureza 
decorrentes do relacionamento entre a Sociedade Emissora e Investidores. 

7.4. A FinCo não poderá ser responsabilizada por qualquer dano direto ou indireto eventualmente 
causado à Sociedade Emissora ou a quaisquer terceiros em razão de qualquer ato ou fato, de natureza 
contratual ou extracontratual, que não aqueles atos ou fatos em que tenha comprovadamente agido 
com dolo e desde que haja nexo causal entre o dano e a sua conduta, sendo limitada sua 
responsabilidade total, perante a Sociedade Emissora e terceiros, aos valores que a Finco efetivamente 
tiver recebido da Sociedade Emissora em razão dos serviços prestados. 

7.5. A Sociedade Emissora se obriga a indenizar a FinCo e mantê-la livre e a salvo de qualquer processo, 
ação ou reclamação de qualquer natureza que venha a ser proposta por terceiro contra a FinCo 
decorrente de ato ou fato da Sociedade Emissora. 

7.6. A Sociedade Emissora reconhece a impossibilidade de existir um sistema de informática, contendo 



 

 
CONTRATO DE COLOCAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA COM DISPENSA 
DE REGISTRO POR SOCIEDADE EMPRESARIA DE PEQUENO PORTE MED5/052 2020 Data:13/04/2020 7/11 

 

dados e informações fornecidos pela Sociedade Emissora, que seja totalmente seguro. A FinCo obriga-se 
a aplicar modernos meios e tecnologias para proteção e segurança das informações que armazena ou 
venha a armazenar, não se responsabilizando, contudo, por atos de terceiros que eventualmente 
consigam subverter o sistema de segurança da informação utilizado e burlar as técnicas de proteção das 
informações armazenadas em seus servidores ou em servidores de empresa contratada pela 
proprietária. 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA E RESCISÃO 

8.1. O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e vigerá durante o prazo de colocação 
da Oferta Pública até o seu encerramento e poderá, a qualquer tempo, ser modificado pelas Partes 
mediante a assinatura de termo aditivo. 

8.2. A desistência imotivada, e que não seja causada por falta, omissão ou negligência da FinCo, por 
parte da Sociedade Emissora em implementar a Oferta após a assinatura deste Contrato, bem como a 
impossibilidade, por sua culpa, de cumprir o prazo estabelecido na Cláusula 1.2 acarretará a rescisão 
deste Contrato, sem necessidade de aviso prévio e sob pagamento de multa, à FinCo, pela Parte 
desistente, de R$ 10.000,00  (dez mil reais). 

8.3. O Contrato será considerado, ainda, automaticamente rescindido, sem necessidade de aviso prévio 
pela Finco e sem incidência de multa de qualquer natureza:  

8.3.1. Em caso de conclusão com êxito da Oferta, após finalizadas (i) a assinatura do Termo de 
Conclusão, (ii) a liquidação dos investimentos, considerado o disposto neste contrato, e (ii) a alocação 
das Notas de Negociação; e  

8.3.2. Em caso de cancelamento da Oferta em razão de (i) encerramento do prazo de captação sem que 
se atinja o montante mínimo de captação, equivalente a 2/3 (dois terços) do montante máximo de 
captação da Oferta, (ii) desistência de realizar a Oferta por decisão de mútuo acordo entre as Partes, (iii) 
decisão unilateral por parte da FinCo em decorrência do descumprimento de uma das obrigações 
previstas neste Contrato ou das regras do Regulamento ou do Contrato de Investimento por alguma das 
Partes, ou,  ainda, (iv) cancelamento da Oferta pela CVM. 

9. COMUNICAÇÕES 
 
9.1. Comunicações durante a Oferta. Todo o envio e recebimento de comunicações e notificações entre 
a Sociedade Emissora e os Investidores durante o andamento da Oferta serão realizados 
eletronicamente, de forma idônea e segura, por meios disponibilizados pela Plataforma. 
 
9.2. Demais Comunicações. Com exceção das comunicações de que trata a Cláusula acima, todas as 
notificações e comunicações entre as Partes deverão ser feitas eletronicamente, por meio da 
Plataforma, ou, alternativamente, por escrito e entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou 
enviadas por e-mail, conforme o caso, para os endereços descritos no preâmbulo. Cabe a cada Parte 
informar as alterações de endereços físicos e eletrônicos que vier a realizar, também por escrito e pelos 
mesmos meios indicados, sob pena de serem consideradas válidas as comunicações realizadas em 
endereços físicos desocupados ou endereços eletrônicos desativados. 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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10.1. Aditamentos. Os aditamentos a este Contrato ou aos seus Anexos somente terão eficácia se 
efetivados por escrito e assinados por representantes autorizados das Partes.  
 
10.2. Boa-Fé. As Partes declaram (i) serem plenamente capazes para a celebração deste Contrato; e (ii) 
que os termos e condições deste Contrato foram ativamente negociados e redigidos de boa-fé pelas 
Partes, agindo estas na plena expressão e livre exercício de suas vontades, com ampla discussão e 
esclarecimento sobre os respectivos direitos e obrigações ora estipulados. As Partes se comprometem a 
fazer tudo o que for razoável, necessário e desejável, com boa-fé e cooperação, para realizar o espírito e 
o objeto do presente Contrato. 
 
10.3. Irrevogabilidade. O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando 
integralmente as Partes por si e por seus respectivos herdeiros, sucessores e cessionários, a qualquer 
título. 
 
10.4. Ausência de Renúncia. A tolerância ou liberalidade no fato de qualquer das Partes não exigir, a 
qualquer tempo, o cumprimento de quaisquer deveres ou obrigações ou deixar de exercer algum 
direito, não será interpretado como renúncia a direito ou novação de obrigações, tampouco deverá 
afetar o direito de exigir o cumprimento de toda e qualquer obrigação contida neste Contrato. 
 
10.5. Autonomia das Disposições. Na eventualidade de qualquer disposição deste Contrato ser 
declarada inválida ou ineficaz, tal invalidade ou ineficácia não afetará as demais cláusulas, termos ou 
disposições, que permanecerão em pleno vigor e eficácia, como se a disposição viciada jamais tivesse 
existido, sendo tais cláusulas, termos ou disposições interpretados da forma a melhor exprimir a 
intenção das Partes. 
 
10.6. Tributos. Todos os tributos, custos e despesas incorridos no que diz respeito a este Contrato serão 
pagos pela Parte que neles tiver incorrido ou pelo respectivo responsável tributário ou previdenciário, 
na forma da legislação em vigor. 
 
10.7. Título Executivo. Toda e qualquer quantia devida por força ou em razão deste Contrato poderá ser 
cobrada por via de processo de execução, visto que as Partes desde já reconhecem tratar-se de quantia 
líquida, certa e exigível, com a qualidade de título executivo extrajudicial, nos termos da legislação 
vigente (Artigo 784 III, do Código de Processo Civil/ 2015).  
 
10.8. Execução Específica. Este Contrato constitui título executivo extrajudicial, de forma que a 
inobservância e o descumprimento das obrigações aqui estabelecidas autorizarão as Partes prejudicadas 
a requerer a execução específica das obrigações inadimplidas, de acordo com a legislação processual 
então vigente. A mera conversão em pagamento de perdas e danos com relação ao não cumprimento 
das obrigações aqui assumidas poderá não ser suficiente para sanar tal descumprimento ou 
inobservância. 
 
11. DA LEI APLICÁVEL E DO FORO 
 
11.1. Lei de Regência. Este Contrato será regido, material e processualmente, e interpretado de acordo 
com a legislação da República Federativa do Brasil. 
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11.2. Foro. As Partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba como único competente para dirimir 
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Contrato e de quaisquer documentos relacionados, 
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
11.3. Assinaturas. Terão validade “Júris et de jure” neste Contrato as assinaturas eletrônicas 
juridicamente vinculativas da Contraktor, em conformidade com as leis federais ESIGN e UETA dos EUA e 
também com validade jurídica reconhecida pela legislação brasileira através da certificação digital ICP-
Brasil, dispensando o reconhecimento de firmas em cartório. 
 
12. LOCAL E DATA: Curitiba/PR,  13 de Abril de 2020. 
 
Estando assim justas e contratadas, as Partes celebram o presente Contrato, sendo que as Partes e 2 
(duas) testemunhas assinam o presente Contrato eletronicamente via o aplicativo da Contraktor, 
disponível em www.app.contraktor.com.br. 
 
PARTES: 
 
 
  

__________________________________________________________________ 
FINCO INVEST SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA. 

“PLATAFORMA” Representada por Fernanda Cristina da Silva Perandré 
CPF 069.431.089-13 

 
 
 

______________________________________________________________ 
3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. 

“SOCIEDADE EMISSORA” Representada por Jorje Antônio Marques 
CPF 438.875.541-91 

 
 

 
 
TESTEMUNHAS 
 
 
___________________________  ___________________________ 
NOME:  Ronise Pereira    NOME: Kathryn Lynn Marques    
CPF (MF) 729.896.109-87    CPF (MF) 083.108.479-04    
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CONTRATO DE COLOCAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS  

COM DISPENSA DE REGISTRO POR SOCIEDADE EMPRESARIA DE PEQUENO PORTE 
 

ANEXO I 
 

CONDIÇÕES DE LISTAGEM E EMISSÃO DA OFERTA 
 
 
1. A Sociedade Emissora será listada no segment MED6, destinado às empresas ligadas ao setor de 
empresas da área de saúde e bem estar,  com o ticker de negociação TWBR-6;    
 
2. O valor da emissão será no total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) representado por 3.000 
(três mil) Títulos de Dívida Corversível (TDC) no valor unitário de R$ 1.000,00 (mil reais); 
 
3. O TDC irá remunerar o investidor com juros remuneratórios pré-fixados de 1,45% ( um inteiro e 
quarenta e cinco centésimos por cento) ao mês;  
 
4. O prazo de resgate dos títulos será de 36 (trinta e seis) meses; 
 
5. A princípio, cada título será conversível até a data de vencimento em 0,0034% (trinta e quarto 
milésimos por cento) do capital social da Sociedade Emissora; 
 
6. O montante total disponibilizado para conversão em participação no caso de 100% do exercício deste 
direito será de 10,2% (dez por cento e dois décimos) do capital social da Sociedade Emissora; e 
 
7. Esta taxa de conversibilidade foi calculada avaliando preliminarmente a Sociedade Emissora, antes do 
investimento (PRE-MONEY VALUATION) em R$ 29.411.764,70 (vinte e nove milhões e quatrocentos e 
onze mil e setecentos e sessenta e quarto reais e setenta centavos), valor aproximado que poderá ser 
discutido e calibrado durante a estruturação da oferta pública.  
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CONTRATO DE COLOCAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS  
COM DISPENSA DE REGISTRO POR SOCIEDADE EMPRESARIA DE PEQUENO PORTE 

 
ANEXO II 

 
TABELA DE PREÇOS DAS TAXAS FINCO 

 
1. Taxa de Listagem da Sociedade Emissora: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em pagamento único, não 
reembolsável, por ocasião da assinatura deste instrumento. 

2. Taxa de Estruturação da Oferta: R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos em 10 (dez) parcelas 
iguais, mensais e consecutivas de R$ 1.000,00 (mil reais), com o primeiro vencimento 30 (trinta) dias 
após a assinatura deste instrumento. 

3. Taxa de Captação (Sucess Fee): 8% (oito por cento) sobre o montante total captado na plataforma, na 
modalidade Ad Exito e condicionado ao sucesso da captação total ou da distribuição parcial da Oferta 
(acima de 2/3 da captação alvo). 

4. Taxa de Hospedagem: Valor condicionado ao sucesso da oefrta e cobrada anualmente, de valor 
variável conforme o número de pessoas de interesse que componham o quadro societário presente ou 
futuro da Sociedade Emissora (“Pessoas Interessadas”), incluindo mas não se limitando a todos os 
investidores subscritores dos títulos de emissão da Sociedade Emissora, conforme a tabela abaixo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº de Pessoas Interessadas Taxa de Hospedagem (R$) 

0 - 10 R$ 2.000,00 

11 - 50 R$ 3.000,00 

51 - 100 R$ 4.000,00 

101 - 200 R$ 5.000,00 

201 - 500 R$ 6.000,00 

501 - 1.000 R$ 7.000,00 

1.001 - 2000 R$ 8.000,00 

2.001 - 3000 R$ 9.000,00 

+ 3.001 R$ 10.000,00 


