
FLEXIBRÁS TUBOS FLEXÍVEIS LTDA. 

CNPJ n2  28.910.529/0001-61 
NIRE n2  32.200.36600-5 

ATA DE RESOLUÇÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS 

Atuando na forma do art. 1.072, § 32, do Código Civil, os sócios quotistas representantes da 

totalidade do capital social da Sociedade decidem acerca da ordem do dia infra descrita. 

Data, horário e local: Aos 12 dias do mês de julho de 2019, às 10:00h, na sede social 

localizada na Avenida Jurema Barroso n2  35, Centro, CEP 29.010-380, Vitória/ES. 

Sócios quotistas: 	TECHNIP OFFSHORE INTERNATIONAL, companhia registrada, organizada e 

existente de acordo com as leis francesas, situada na 89 avenue de la 

Grande Armée, 75116, Paris, França, inscrita no CNPJ sob o n2  

06.027.440/0001-19, neste ato representada pelos seus procuradores, 

Sr. Nelson Carvalho Gomes Leite, cidadão brasileiro, casado, 

engenheiro, portador da carteira de identidade n2  06239701-3 IFP RJ, 

e inscrito no CPF/MF n2  547.084.357-20, e Aparecido Marques Pereira, 

cidadão brasileiro, casado, executivo, portador da carteira de 

identidade n2  11.055.981 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o 

n2  046.509.348-50, ambos residentes e domiciliados na Cidade do Rio 

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, onde possuem escritório na Rua 

Dom Marcos Barbosa, n2  2, 62  andar, Cidade Nova, CEP 20211-178. 

TECHNIPFMC PLC., sociedade organizada sob as leis da Inglaterra e País 

de Gales, inscrita no CNPJ sob o n2  28.271.586/0001-48, com sede na 

One St. Paul's Churchyard, Londres, EC4M 8AP, 75116, Reino Unido, 

neste ato representada pelos seus procuradores, Nelson Carvalho 

Gomes Leite e Aparecido Marques Pereira acima identificados. 

Ordem do dia: 	Formalizar o funcionamento do Departamento de Com pliance 

Regional da Flexibrás Tubos Flexíveis Ltda. ("Sociedade") 

Deliberações: 	ASSIM CONSIDERADO: 

(i) Integridade é um dos valores fundamentais da Sociedade e de seu 

grupo econômico. 
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O grupo econômico da Sociedade possui um Chie! Compliance 

Officer global, com uma equipe distribuída nos diversos locais onde o 
grupo econômico da Sociedade faz negócios, incluindo membros 
localizados no Brasil, com responsabilidade sob o território brasileiro 
e outros países da região. 

A equipe local localizada no Brasil serve como o departamento de 
compliance da Sociedade; e 

O Departamento de Compliance existe há um tempo significativo, 
mas nunca foi formalmente reconhecido nos documentos 
corporativos da Sociedade. 

OS SÓCIOS COTISTAS RESOLVEM: 

declarar, em seus nomes e em nome da Sociedade, o 
comprometimento integral à integridade e aderência ao Código de 
Conduta Empresarial da TechnipFMC. 

reconhecer a existência anterior e estabelecer formalmente o 
Departamento de Compliance no Brasil, supervisionado por um 
Regional Compliance Counsel, com autoridade sob o território 
brasileiro inteiro, e outros países na região, e outras fontes adicionais, 
conforme necessário para a realização de sua função. 

reconhecer e estabelecer formalmente que o Departamento de 
Compliance da Sociedade deve também ter competência sob todas as 
filiais da Sociedade no Brasil. 

reconhecer a existência anterior e assegurar formalmente a 
independência do Departamento de Compliance no Brasil, cujos 
membros podem apenas ser apontados e removidos pela ou com a 
aprovação do Chief Compliance Officer da TechnipFMC, a quem o 
Regional Compliance Counsel tem uma linha direta de reporte. 

reconhecer a existência anterior e assegurar formalmente que o 
Regional Compliance Counsel deve ter uma linha direta de 
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Vitória, 	julho de 2019. 

TECHNIP OFFSH ORE INTERNATI o NAL 

p.p. Nelson Carvalho Gomes Leite 
p.p Aparecido Marques Pereira 

TECHNIPFMC PLC. 

p.p Nelson Carvalho Gomes Leite 
p.p Aparecido Marques Pereira 

FLEXIBRÁS TUBOS FLEXÍVEIS LTDA. 
CNID1 nº 28.910.529/0001-61 

NIRE nº 32.200.36600-5 

comunicação com a direção no Brasil, e autoridade para realizar a 

sua função. 

• 
(x) reconhecer a existência anterior e asségurar formalmente a 

„ 
independência do Regional Corri plià nce-Có'gnsel e do Departamento 

de Compliance no Brasil, de outros'-departamentos da Sociedade no 

Brasil; e 

(xii) reconhecer a existência anterior e reconhecer formalmente a 

autoridade dos órgãos colegiados da TechnipFMC, em particular do 

Nominating and Governance Committee do Conselho de 

Administração da TechnipFMC, que tem a responsabilidade de 

supervisionar o do programa de com pliance da TechnipFMC. 
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