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RPI-ELICA F@BATIVA DO BRÂSIL
ESÍAOO DÀ PARAiBA

CARTÓRO AZE/bO BASTOS
FUNOADO EI/l 1888

PRIM BRo REGISTRo cIVIL DE NAsCIM ENTO E ÔATOS E PRVATIVO DE CASAM ENTOS, INTEROÇÔES E ÍI,,IE-AS DA COIÚ ARCA OEJOÁO
PESSOA

5 Bâirro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

3244-5404 I Fax $3) 3244-5484Pll 'i
PROCES

lioDALIDAllE

YISTO:-.

ww.azevedobastos.not br
aÍtorio@azevedobastos. not.bí

_. .=-*

oEq-ARAçÃo DÉ sRvrÇo DE AurB.ÍncAÇÃo ocÍrAL

O Bel. Válber Azêvêdo de Mranda Câvalcanti, Oficial do PrinErro Registro Civil de NasciíÍÊntos e Óbitos e PrivatÍvo de CasaÍEntos, hterdrçóe§ e
Íutelás com âtribuçáo de eutentrcar e reconhecêÍ íÍÍÍÉs da Coírarca de João Fêssoâ Capitaldo Étado dã Paraba, emvirtude dê Lei, etc...

DECLARA parâ os devidos íins de direito que, o docunEnto em anexo identrÍicado individualnEnte efi cada Código de Aulenlicaçáo Digitalt ou na

referida sequência, foi autenircados de acordo com as Lêgislaçóes ê nornâs vigentesr. 1"

DECLARO âinde que, para gerentú transparência e sêgurançâ jurhica de lodos os atos oriundos dos respectivos serviços de flotas e RegistÍos do

Btado da Parâiba, â Corregedoria Geral dê Justiçâ editou o ftovinEnto CGJPB M 003/2014, deterrinando a anserçáo de um código em todos os atos
notoriâis e registrâis, assim câda Selo Digital de Fiscâlização &trajudicial contém um código único (por exenplo: Salo Dlgltal: 48C12315-X1Xq e
dessá íornÊ, cedê autenticâção procêsseda pêlâ nossa Serventiâ podê ser conÍirÍÍÉdâ e vêríicada tantas vezes quanlo for nêcêssário através do
site do Tribunalde Justiçe do Étâdo da làreba. endereço http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitáy

A âutenticâção digital do docuríEnto faz provâ de quê, na data e hora em que êla foi realizada, â enprêsâ DROGA ROCftA DIST. 0E MEDICAMENTOS
LTDA tinha posse de um docunEnto com as ÍEsÍrEs caracterbticas que foram repÍoduzidas na cópiâ autenticâdâ, gendo da eÍpresa DROGA ROCI(A
D{ST. DEMEDCAMENTOS LÍDA a rêsponsabilrdadê, única e exclusiva, pêlã idoneidade do docunEnlo apresentado a este Cartório.

Estâ DECLARAÇÁO foi eÍitide em 2Ol07/20í8 íO:59:02 {hora local) através do sistôrÍE de autenticação digital do Cârtório Azovêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1o, 10o e seus §§ 1o e 2o da MP 220012001, como taÍbéír, o docuíEnto êletrôniôo autenticâdo contendo o Certificado Digital do tituhr do
Cârtório Azevêdo Bâstos, podêrá sêÍ solicitâdo dÍetânÉnte a eÍpresa DROGA ROCtlA DlgT. DE MEIICAMENÍOS LÍDA ou âo Cartório pelo

endereço de e-íE autentica@âzevedobaslos.not.br

Para info.Ínações rEis dêtâlhadas dêste ato, acêsse o site lllp§llA!&llgital.azevedobastos.not.br e info.ltÉ o Código de Consulta dêsta Declercçào.

Código dê ConBulta dêsla Dêclâragão:1034529

A consultê deste Dechrâção estará disponÍvel em nosso sÍtê etê 20/07/2019 í0:,16:45 (hora locâl).

1Código dê Autenticáçáo Olgltal 27172007 181041230555-1 a 27172007181041230555-34

'Leglalaçõea Vigêntê8: Lei Fêderal nÔ 8.935/94, Lei Federal no 10/06n0O2, iêdida Rovisória no 220012001, Lei Fêderal no 13.105/2015, Lei
Estâduâl no 8.72112008, Lei EÍtadualno 10.132/2013 e froviíÉnto CGJ N'003/2014.

O reÍerido é verdade, dou íé.

CI.IAVE BGIÍAL

00005b 1 d734Íd94f057f2d69Íê6bc05bdef49Í 8520bÍ03cofc 1 81 5b2s36778fc3b070cc04 1 E39c34ff4c 5b36f4491 258058d6f2fbeg 51 a5a56d96 b 1 f 1a6bca
1 ca 1 0944cc 1 fad 1 ed02 1 553 5âed080464c
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REPUBI.ICA FEDCMÍIVA OO ERASIL
ESTADO OA PARAÍBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS
FT,{DADO EIII í6E8

PRirBRo REGISÍRo clvlL oE MsclMEMo EÔBlTos EPRVAT|Vo oÉcaSAMENTOS, tNTERdçÔEs ETUrE-As oA coÍitARCA oEJoÂo
PESSOA

Av. Epitácio Fessoâ, 1145 BaÍro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

(83) 3244-5404 I Fax \83) 3244-5484

PT .FOLHANO //w w w.azevedobestos.not.bÍ
il: cartorio@azevedobastos.not.br

PROCESSO

IÚODALIDADE

VIST0:---

DECLARAÇÁo DE sBr4ço DE AurEmcAÇÃo ocrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mranda C€valcanti, Oíicial do Plirn-.iro Registro Civil de NâsciíÉntos e Óbitos e Privatúo de CesaíEntos, htêrdiçõ€s e
Tutehs com atribuição de aulenticar e reconhecer firíEs da Coírârcâ de Joáo Pessoa Capitál do Estado de Pâraiba, €m virtudê de Lei, êtc-..

DECLARA para os c,evidos fins de direito que, o docurento em anexo identifrcado indúkJualrÍEnte em cada Código de Autenticaçáo Digital' ou na

íeíerida sequênciá, foi âutenticados dê âcordo coín as LegislaÇôes e norntas vigent€s".

DECLARO ainda que para garentir transparência e segurança jurilica do todos os atos oriundos dos respectivos serviços de fbtas e Registros do
Estado da Peráiba a Corregedor6 Geralde Justiçâ editou o ProvirÍEnto CGJPB M 003/2014 deterÍinando a inserção de um códiJo emlodos os atos
notorieis e registrais, essirn cede Selo Dgrtel dê Fiscalizaçáo útrajudicral contém um códi:o únrco (por exerÍplor Selo Digltal: 48C12315-X1X2) e
dessa íoÍrna, cada âutenticaçáo processada pela nossa Serventiê podê sêr confiríyEda e vêrificâde tantas vezos quanto for n€cessário atrâvés do
site do Tribunâlde Justiça do Estâdo da Paraiba, endereço http //corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digrtau

Esta DECLARAÇÁO íoiennida em20/07/20íE íO:59:02 (horâ locâl) através do sisteÍÍra de autenticâção digitaldo C€rtório Azevédo Eastos, de acordo
comoArt. 1o 100 e seus §§ 1" e 2' da MP 220012001 , conD tarnbém, o docurÍEnto €lefônico autenticado contendo o Certíicado Digital do titulsr do

Cartório Azevêdo Bâstos, poderá seí solicitado dirêtaÍrEnte a erÍpresâ DROGA ROCIIA DIST, f)E MEITCAME'.ITOS LTOA ou ao Cartório pelo

endereço de e-nBil autentrca@azevedobastos-not-br

Para inforrÍ6ções rnâis detalhadas deste ato, acess6 o site bt!p!ê!&l-lgital.azevedobastos.not br e inforne o Código dê Consulta dosla Doclarcçào.

Código de Consulta dê6tâ OêcláÍâção: 1034529

A consulta destê Declaração estârá disponiúelem nosso site âté 20/07/20í9 í0:48:45 (hora local).

iCód lgo de Aute ntlcâçâo Olgllali 27172007181041230555- 1 a 27172007181041230555-34

'Leqislaçõês Vigênte§: Ler Fêderal nô 8.935/94, Lei Fêderãl no 10.40612002, i/bdkla Êovisória n' 220012001, Lei Fed€ral no 13.105/2015, Lêi

Btâdual n' 8.72112008, Lei Estaduâl no 10.132/2013 e Provirnento CGJ N'003/2014.

O rêíêndo é vêrdáde dou íé

CHAVE DIGITAL

to

A autenticaçáo digital do docunEnto faz pÍova de que, na data e hora em que ela íoi reálizadâ, a erpresa DROGA ROCttA DIST. OE MEDCAÍ{E.IÍO§
LTDA tinha posse de um docurnento com as nEsÍ6s caracteristicas que Íoram Íeproduzidâs na cópia autênticâda, sendo da erprêsa DROGA ROCEq

DlST. OE MEDICAM ENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do docuÍÊnto apresentâdo a estê Cartório.

00005b 1 d 7 34íd 94f0 5712d69fê6bc05bdef49f8520bf0 3c0fc 1 81 5b2a367 78fc3 b070cc 041 83 9c 34fí4c5b36Í4491 258058d6Í 2fbeg5 1 a5a56d96 b 1 Í 1 aGbca

1ce1 0944cc1f ad16d0215535aed080464c
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Av. Epitácio Pessoê, 1145 Bairro dos Estedos 58030-00, Joáo Pessoa PB

Pf .FOLHAN'

PR0CES§0

) 3244-5404 I Fax: 183) 3244-54E4
:/ /v w w . azevedobastos. not br
cartorio@azevedobastos. not.br

.2
LIDADS

DECLARAÇÃO DE SERr'IÇO DE AUTENNCAçÁO dGÍTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Míandâ Cavalcanti Oficiâl do Êiíneiro Registro Civil dê Nascinentos e Óbitos e Privatúo de CasaírEntos, hterdiçóes e
Tuteles comatribuição de autenticar e reconhecer firrÍEs da Cornarca de João Fessoa Capitaldo Estâdo da Paraibe, em virtudê de Lei, êtc...

DECLARA pâra os devidos fins de direito que, o docuíÍEnto em anexo identíicado indúrdualnEnte em cada Código de AutanliÇaçáo Digitall ou na
referidâ sequência, foi autenticâdos de acordo com as Lêgislações e norrÍss vigêntes'.

0000 5b 1 d734fd94f05 7f2d69íê6bc05bdeí49f 8520 bí03c0fc 1 8 1 5 b2a36778fc3 b070cc041 839c34íf4c5b36f4491 258058d6íãbeg51 a5a56d96b I í 1 a6bca
1 ca 1 0944cc 1 fad I ed02 1 553saed080464c

DECLARO ainda quê, para gerantir transparéncia e segurânça luriJica dê todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Àlrtas ê Registros do
Estâdo da àÍaiba, a Crrregedoria GeÍal de Justiça ediiou o ProviÍEnto CGJPB N 003/2014, determnando a inserçào de um código êm todos os atos
notoriais e rêgist.ais, ássim cádá Selo Dig,tal de FjscalEação Extraludicial contém um código úôico (por ereíplor Sêlo Olgítal: ABC1231*X1X2) e
dessa fornE cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirnBdâ ê verÍficada tantas vezes quanto for necessário âtravés do
site do Tribunalde Justiça do Estâdo dâ Iàraibâ, endereço http://corregêdoriâ.tjpb.jus.br/selo-digitay

A âutentrcâção dig,tal do docuÍEnto íaz prove dê que, ne datâ e hora êm quê ele foi realizadâ, a eíprêsâ DROGA ROCIIA DIST. 0Ê MEIICAMAnTOS
LTOA tinhâ posse de um docurnento comas ÍÍlôsíÍEs carêcterbticas que foram reprodúzidas na cópia autonücads, gendo dâ eÍpr€sa DROGA ROCItA
OSÍ, OEITEDICAMENTOS LÍt» a responsabilrdade, única e exclusrvâ, peh idoneidade do docudEnto aprêsêntado a e8te Cartório.

Esta DECLARAÇÁO Íol eÍitidê em 20/07/2018 1O:59:02 (hor. local) âtravés do sisterÍE de autenticaçâo dagital do Cârtório Azevêdo Bâstos, dê ecordo
com o Art. 10, 10' e seus §§ 1o e 2o da |e 2200n001, corÍE taíbém o docuÍÍEnto eletíônico autenticado contêndo o Certificado Elgíal do titular do
Cârtório Azevêdo Bastos, poderá sêr solicitado diretanEnte a ernpresa DROGA ROCHA t SÍ. DE MEDICAiIENTOS LÍDA ou ao Cârtório p€lo

endereço de e-ísil eutêntica@ezevedobâstos-not.br

Para mtormaçóes ÍEis detâlhades dêste ato, acesse o site [t!ps://autdigilal.azevedobastos.nol br e iníoÍnB o Código do Consulta desta Ooclaraçáo.

Código dê Consultâ dosta OeclâÍação:1034529

A consulta desta Declaraçáo estará disponÍvel em nosso site âté 20/07/2019 10:46:45 (hora local).

tCódlgo do Autenticaçào Oigllalt 27172007181041230555- 1 e 271720071E104123O555-34
tLêglalâçõe3 Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, [,bdida Provisória 

^. 
220012001, Lea Federal no 13.105/20'15, Lei

Estadualn' 8.72112008. Lêi Estadualno 10.13212013 e ProvinEnto CGJ N'003/2014.

O reíerido é verdadê, dou fé.

C HAV E OGITA L

Pr..iól,rai ü Faín§ra
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httpsi//aúdi9ital.âzê\êdobâstos.nol.br/horndconpro\a el27172ú71A1c41230555 1t1

;{y17m18 ht$§://addigitd.ae\€dobastG.not.br,tpíÍgcüÍpÍc arúe2712007181041230555

REPúBLtca FEBATtva Do BRAS|L
EsrAoo DA PAMíBA

caRTóRo azEr'bo BAsÍos
FUNDAOO Erl 1888

pRtM ERo REG|srRo ctvrL DE l{AscrM ENTo E ôaros Ê pRvATtvo oE ca sa M E,.rTos, |NTERDiçôÊs E ÍurE-ag oa coMARcA D€ JoÂo
PESSOA
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REPIJBLICA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRO AZEr'ÊDO BASTOS
FUNDADO EIt' 1888

PRIM ERo REGISTRo clvlL oE tüsclM ENTo E ÓsTos E PRvAÍtvo oE ca sa M Er.ÍTos, tNTERDTçÔEs E TL[E-as DA coiraRca DEJoÃo
PESSOA

. FOLHAN' c
oa, 1145 BaiÍo dos Estados 58030-00. João Pessoa PB

CCESSO
gOLó? cLc

l.:183) 3244-5404 lFax: (83) 3244-984
httpJ /, ww.azevedobastos.nol.bra\ Érnail: cartorio@azevedobastos.not.br

,DALIDADE ?

'ISIO:

DECLARAÇÃo DE sB/rÇo DE AuÍErncAÇÃo DGTTAL

O Bel. VálbeÍ Azevêdo de Mrandâ Cavâlcanti, Oficiel do Plirneiro Registro Civil de Nascií€ntos ê Ób os e frivativo dê CasaíÉntos, htêrdições e
Tutêlás com átribuição de eulenticar e reconhecer firnBs da CoÍyErca de João Pessoa C€pital do Estado da BraÍba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos Íins de direito que, o doclrEnto em aneto idêntíicado iíldivduelíÍEnte efi ceda Código de Autenticêçáo Digitalt ou na
referida sequêncie, foi autonticados de âcordo com as Legislaçóes e nornEs vigêntes'.

DECLARO ainda que, para gârantu kanspârência e seguÍança juriiica de lodos os atos oriundos dos respêctivos seNiços de Notas e Registros do
Etado da hraibê, a Corregedoria Geralde Justiça ed ou o ftovinEnto CGJPB M 003/2014, deleríÍinando a inserçáo de um código êm todos os atos
notoriâis e rêgistrais assiÍn cada Selo Digital de Fiscalização Atrajudicial contém úm códrgo único (por êxeíplo Sêlo Dlgital: ABC123,|*X1X2\ e
dessâ íorma, cede autenticação processada pela nossa Serventia pode sêr confirnBda € verificada tantas vezes quanto íor nêcessário âhâvés do
site do Tribunalde Justiçâ do Btado da Parabâ, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitau

A ãutenticâção digital do docunEnto faz prova de quê, na data e horê em qle ela foi realizada, a eÍpresa DROGA ROCI(A OIST. DE iTEDICAM EiITOS
LTDA tinha posse de um docuÍEnto com es nÊsÍEs carecterbticas que foram repíoduzidas na cópia autenticade, sendo dâ eírpresa oROGA ROCttA
DIST. DE i, EUCAM ENTOS LÍDA a responsabilidâde, únrcâ e exclusiva, polâ kloneidade do docuícnlo apresentado â este Cartórb.

Esta DECLARAÇÁO íoi enrtida em 2Ol07/20íE íO:59:02 (ho.a local) através do sisteíE de âutenticação digitâl do Cârtôrio Azevédo Bastos, de acordo
com o Art. 1' 10o e seus §§ 1" e 2' da MP 220012001 , corÍD taÍüém, o docunEnto eletrónico autenticado contendo o C€rtif icado Dllital do titular do
C€rtório Azêvêdo Bastos, poderá ser solrcitâdo dÍêtaÍEnte a eÍpresa OROGA ROCl.lA DISÍ. DE MEDCAMEMOS LTDA ou ao Cartório pêlo

endêreço de e-ÍBil autontice@azovedobastos.not.br

Para inforrÍE9ões rEis detalhâdas deste ato, acesse o sitê ![ps://autdigúâl.azevedobastos.not br e inÍofiÉ o Código de Consullê desta Dealaftçáo.

Código de Consulta dêsta Oêclaraçàoi 1034529

A consulta desta oeclarâção estará disponível em nosso sde até 20/07/20'19 í0:46:/t5 (hora local).

tCódigo dê Autonticação 0i9it81r 27172007181041230555-1 a 271720071A1041230555-34
rlegislaçôo6 Vigenteôr Lei Federal no 8.935/94, Lei Federel no 10.40612002, lredda Provisória n" 2200/2001, Lei Fedeíal no 13.105/20í5, Lei

Estadual no 8.72112008, Lei Estadualnô 10.13212013 e RovinEnto CGJ N'003/2014.

O reíerido é verdade, dou Íé.

CHAVE DIGIÍAL
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PRIM ERo REGIsTRo cIvIL oE NAscIMENÍO E ÓBTOS E PRIVAÍIVO OE CASAME}.ITOS, It.ITEROçÔES E ÍUTÉAS DA COMARCA DE JOÃO

PESSOA

145 Ba rro dos Estâdos 58030-00, João Pessoâ PB

Ír . FOLHÀ }I'*a3 Tel.: (8C

ReúBLtca F@BATtva Do BRASIL

EsÍaoo DA PÀFAIBA
caRÍóRo azEr'ÊDo BAsÍos

FUNDADO E[, t888

3244-5404 I Fax: 183) 3244-5484
/^/ww.azevedobaslos.nolbr
caítoÍio@azevedobastos.not.br

YIST0:--*

A autenticaçáo digital do docuíento taz prova de que, ne data e horâ em que el€ for realizâdâ, a enpresâ oROGA ROCl.lA DISÍ, DE MEITCAME''ITOS
LTDA tinha posse de umdocurnonto com as ÍnesÍEs câracterbticas quê íoram reproduzidas na cópia autenticadâ, sendo dâ eÍpresa DROGA ROCItA
EST. DE M ED|CAl,l EIiITOS LTDA a responsâbilidade, única e exclusrva, pêlâ idoneidâde do docunEnto epresentãdo â este Cârtóro.

DECLARAÇÃo DE sER/rço DE AuÍE'ÍncÂçÃo ExcÍrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mrânda Câvâlcanti, OÍicial do ftinEiro RegisÍo Ovil de NasciÍEntos e Óbitos e PÍúativo de CasaÍrentos, lnterdiçóes e

Tutelas com etribuição de autenticer e reconhecer fÍÍÍ6s da CoÍÊrce de João Fêssoa Capitaldo Estado da làraba, êm virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos Íins de direito que, o docufiEnto em anexo identiíicado indivi,lualnEnte em cadà Código de Autenticâçáo Digitall ou 
^aréferida sequência, foi autenticâdos de acordo com as Legislâções e norÍEs vigêntesr.

DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança jurijica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de tlotas e Registros do
Estado da làraiba, a Coíegedoria Geral de Justiça edilou o ProvinÉnto CGJPB M 003/2014, deterrÍinando â inserçáo dê um código êm todos os atos
notoriais e registrais, assim, cada Selo Oigrtal de Fiscalização Extrejudicial contém um código único (por exeÍplo: Sero Dlgitrl: 48C12315-X1X2) e
dessa forrm, cada autenticaçáo processada pela nossa Serventia pode ser confúírEdâ e veríicada tantas vezes quânto Íor necessário através do
site do Tribunel de Justiçe do Estâdo da I%râbâ enderêço httpr/corregedoria.tjpb.lus.br/selo-digitau

PROCESSC
(Ei

TODALIDADE

Eitâ DECLARAÇÀO foi enrtide em 2Ol07/2018 lO:59:02 (horâ local) através do srsteÍÉ dê âutenticaÇão digital do Cártório Azêvêdo Bastos, de acordo
comoArt. 10, 100 eseus §§ 1o e2o da NP 220012001 conE tâÍbém, o docurEnto eletrônico autenticado contendo o Certúicado Oigitál do titulâr do
Cêrtório Azovêdo Bastos, poderá ser solicÍtâdo di.etanEnte â ernprosa DROGA ROCHA OSÍ. DE MEDCAMENÍOS LTDA ou ao Cartório pelo
êndêreço de e-116il autenticâ@azevedobestos.not.br

Iàra inforÍBçóes Í6is deiâlhadas deste ato, âcesse o site &os://autdrgítâl.azevêdobaslôs.not.br e i\lotr,e o Código dê Consulta desta Oecla6çáo.

Códlgo de Consulta desta Ooclaraçãoi 1034529

A consult€ destâ Declaraçâo esterá disponível em nosso srte até 20/07/20í9 'í0:,16:a5 (ho.a local).

'Cód lg o dê A uto ntlca çáo Digit l:2717 2007181041230555-1 ê 27172007181041230555-34

'LegiElaçõe8 Vlgentos: Lei Federal no 8.935/94, Lêi Fêderal no 10.40612002, t\redide Provisória nô 22OOI2OO1. Lêi Federal no '13.105/20't5, Lei
Estadualno 8.72112008, Lei Estad!alno 10 1322013 e RovinEnto CGJ N'003/2014.

O ÍeíeÍrdo é verdade, dou fé

CHAVE OGITAL
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REPIJBLICA FED€MTIVA OO ERASIL

ESTADO OA PAMÍBA
CARÍÓRO AZB/bO BASTOS

Fti{o400 E, í8E8

PRIi,ERo REGISTRo cIVIL DEt'tAscIMENTO EÔBTOS EPRVATIVO DECASAMENTOS, IMÍENE||çÔES ETWE-AS OA COMARCA DEJOÃO

PESSOA

. FotllA No

soa, 1145 BaÍro dos Estados 58030-00, Joáo tussoa PB

'CESSO
ô

I/;;,)ALIDADE

VISTO:

D|ÉCLARA9ÃO DE SEW|çO DE ATTTENTICAçÃO UmAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mrande Cávalcànti, Oficial do RirÍEiro Registro Civil de NasciÍÍEntos e Óbrtos e Rivativo de CasaíÉntos, hterdçóes e
Tutelâs com atribuição de eutenticar e reconhecer fÍntss da CorBrce de João Pessoa Câpitel do Btado dâ Paraiba, êm virtude de Lei, êtc...

DEôLARA para os devidos fins de direito que, o docuÍÊnto em anexo identificado indrvidualÍÍ€nte em cada Código de Autenticoçáo Digilê|1 ou na
reíerida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e nornEs vigentess.

OECLARO aindâ que, para gârântir transparênciâ 6 seguranÇa jurijica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estedo dâ raibâ, a CoÍegedoria GerâÍde JustiÇâ editou o ftovirÍEnto CGJPB M 003/2014, deterrÍinândo â insêrção de um código em todos os atos
notoriâis e rêgistrâis, assiÍn cada Selo Clgital de Fiscalização &trajudiciâl contém um códiílo único (por exenplD: Selo Digit.l: ABCl231*X1X2l ê
dessa foríE, cada autenticaçáo processadâ pelá nossa Serventiâ pode ser coníirnÊde ê veríicâda tanlas vezes quanto for necessário através do
sitê do Íribunálde Justiçâ do Btado dá Pàrabâ, êndêreço http //correg€doria.tjpb.jus.brlselo-digitEU

A âutenticaçáo digital do docuíEnlo íaz prova de que, na data e hora em que elá foi realizada, a eÍpresa OROGA FloC|.(A OIST. t E rrEDlCAll B{TOS
LTDA tinha posse de um docurÍEnto com as nEsmas carâcterbticas qu6 foram reproduzidas na cópia autenticada, sondo da eÍpresa oROGA ROCllA
DNST. DEMEDICAMENTOS LTDA â responsabilidâde, únrca e êxclusiva pêla kloneidade do docuÍÍEnto apresentado a 6ste Cârtóro.

Esta DECLAPÁÇÀO foi enútida em 2Ol07/20í8 í0:59:02 (horâ local) at.âvés do sistênE de autenticaçáo digilâl do Cârtório Azêvêdo Bastos, de acordo
com o Art. 10 10' e seus §§ 10 e 2o da IIP 2200D001, corÍD tanbérn o docunEnto eletrônico sutenticado contendo o CertÍicsdo Digitsl do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretâÍÍÊnte â eÍpresa OROGA ROCHA DIST. DE iTEDCAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-rÍtsil aulentica@azevedobastos.not.br

Pârâ inÍorrnações rÍEis detalhadas dêste ato, acesse o site [!lps //autdigrtal.azevedobaslos.not.bí e tnlo.fiÊ o Código de Consulta desla Declaraçáo.

Código de Consult. d€§ta Doclaração:1034529

A consuha desta Declaração estará disponível em nosso site eté 20/07/201, 10t46:45 (hora local).

!Cód ig o de Aute ntlc.çáo Olgllali 27172007181041230555- 1 e 27172007181041230555-34
lLêgislaçóes Vig.ntes: Ler Federal n' 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, f.4edrda Provisória n' 220012001 Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Estedualn" 8.721l2008, Lei Estadualn' 10.132,2013 e ProvirEnto CGJ N'003/2014.

O referido é verdade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
httpr/ 
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ALTERACÃo coNrRAruAL N".02 ! i I :" i:' i.t i
DRoGA riôcH,q DrsrRrBUrDoRA DE runoÍehúnrio§ !

LTDA. - EPP
c.N.P.,I - 05.348.580/0001-26
NIRE: 2220023825-4 DE: 17.09.2002.

Pelo presente insaumenlo particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados

ÀNTONIO FRÀNCISCO ROCHA DE ABREU, brasileiro, natuml dl: Álto longa - PiauÍ,
divorciado, empresário, poÍtador da Cédula de ldentidade n'. 217.504 SSP-PI, C.P.F n".
153.049.653-53, domiciliado e residente no loteamento Angélica, no 6248, bairro ladeira do
Uruguai, CEP - 64.057-095, Teresina - Piaui e MARILENE ROCHA DE ABRIU SANTOS,
brasileira, Natural de AIto [,ongá - Piauí, viúva, empresária, portadora da Cédula de tdentidade n"
1.l13.557 SSP-PI, C.P.F n'. 526.727.003-20, domiciliadâ c residente à Quadra 77, casa
o3,Conjunto Dirceu Arcoverde l, baino Dirceu Arcoverde, CEP: 64.0'77 -240, Teresina * PiauÍ e

componentes como quotistâs e somente eles da sociedade empresáriâ limitada DROGA ROCIIA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP, que gira nesta praçq na Av. Nações
Unidas, 1056, baino Vermelha, CEP: ó4.019-230, Teresina - Piauí, tem entre sijusto e contratado
para fazer em seu Contrato Social, as alteraçôes que no presente registram, e que passam integrar o
Contrato de Constituição, como se nele estivesse inccrtas, para todos os fins de direito.

CLAUSULA I

O capital social da empresa que é de 30.000,00 (trinta mil reais), passa a ser de 100.000,00 (cem

mil reais), elevado através da reserva de lucros acumulados.

Em íace da supra estabelecido as respoctivas participações dos quotistas no capital social pâssam

â ser:

ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABRXU
93.330,00 cotas no valor unitário de R$: 1,00(um real), no importe total
de 93.330,00 (noventa e tÍês mil e trezentos e trinlâ resis) RS 93.330,00

MARILENE ROCIIÀ DE ABREU SANTOS
6.ó70,00 cotas no valor unitário de R$ 1,00(um real), no importe totâl
dc 6.670 (seis mil e seiscentos e setenta reais)
totalizando 100.000,00 (cem mil reais)

RS 6.670,00
R$ 100.000,00

CLÁUSULA II

Declaram-se em vigor todas as disposições do Contrato de Constituição da Sociedade, as quais, não
tenham sido impllcita ou explicitamente pelo presente, aheradas, canceladas ou substituÍdas e côm
o nele não colidirem.
E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto oeste instumento pârticular foi lavrâdo,
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pRlMERo REctsrRo ctvtL o€ l.tasctMENTo E óelTos EpRvaÍtvo oEcasalrENÍos, tNÍEFoÇôEs ETtJTaas oa coMARca DEJoÃo
PESSOA

Av. Epitácio Fessoa, 1145 Bârrro dos Estados 58030-00, João Pessoâ PB

.M .FOLHA NO

IOCESSO

RFúBLtca FEBAT|VA Do BRAS|L
Esraoo DA PARAIBA

caRTóRo azE/bo BAsÍos
FUNDADO ETI 1888

$3) 3244-5404 lFax /.83) 3244-5484
http:/ /, w w.azevedobastos.not. br
nEil: cartorio@azevedobâsto3.not.br

L
c ô

lDALIDADE

iTO:

DECLARAÇÃo oE sRvtÇo oE AUTErÍcAçÃo usrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mranda Câvalcanti OÍicial do PrinEiro Registro Civil de NascinEntos e Óbitos e ftivativo dê CâsaíÉntos, hterdiçóes e
Tutelas com atrbuiçáo de autentícâr e rêconhêcer firrEs dâ C,oíErca de João fussoa Cápital do Estâdo da raiba, em virtud€ de Lei, etc...

DECLARÂ para os devidos fins de diÍeito que, o docuíyEnto em anexo identiÍicado individualrÍÉnte em cada Código do Autenticaçáo Digitalt ou na
referida sequênciâ, íoi aulenticados de acordo com as Legislações e norÍÍEs vigentes'.

DECLÂRO âinda que, pâra garantií iransparência e seguránçâ jurbica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estâdo dâ Pârãibâ, a Corregedorie Geral de Justiça oditou o ProvirEnto CGJPB M 003/2014, deterínnando e inserção do um código sm todos os atos
notoriâis e registrais, assin\ cada Selo oigital de Fiscalização Atrãjudiciâl contém um código único (po. exeíplo: Selo Olgltol: ABC12U5.X1X2) e
dessa íorÍÍE, cadá autenhcação processâda psla nossa Serventia pode ser coníiínEda e vêríicada tantas vezes quanto íor necessário através do
site do Tribunal de Justiçe do Estado da làraibe, êndereço http J/coÍegedoriâ.tjpb jus. br/selo-dig itau

A autenticação digitâl do docuíÍEnto íaz prova de que, nâ dâtâ e hora em que ela foi realizada, â êÍpr*a DROGA ROCIü DIST, OE MEDCAMENTOS
LÍDA tinhe posse de um docunÊôto com as rrEsÍÍEs caractêrbticas que Íoram reproduzilas na cópia autenticadâ, sendo da eíÍpresa DROGA ROC}lA
DIST. DE MEDICAMENTOS LTOA a responsabildadê, únicâ e exclusiva, pêla donêidadê do docurenlo aprêsentado a 6ste Cartóro.

Bta DECLARAÇÀO íoi eíiidâ em 2Ol07/20í8 íO:59:02 (hor. local) aúavés do sisterÍB de autenticação diqrtal do Cârtóíio Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1', 10' e seus §§ 1o e 2' da MP 220ü2401, conr, taínbém, o documgnto eletrônico autenticado contendo o CertÍicado Digital do trtular do
Cárlório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretanente â erÍprese OROGA ROCHA DIST. DE M EDICA M E!,ITOS LTt» ou ao Cartório pelo
endereço de e-rnail auteniica @azevedobâstos. not. br

Pâra inforrÍBçóes mais detalhadas deste âto, acesse o site !!!p§lze!.!0jgital.azevedobastos.not.br e inloíríe o Código de Consulla cleslê DeclaÉçáo.

Códlgo dê Consults dêsta Dêclaraçáo: 1034529

A coôsultê desta Declarâçáo eslârá disponivel em nosso sitô até 20/07/2019 í0:46:,15 (hor. local).

1Código de Autêntlc.çáo Digital:27172007181041230555-1 a 27172007181041230555-34
rLegisfaçõê9 Vigentê§: Lei Fêderal no 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, l\4edlle Provisórie n6 220012001, Lei Fedoral no 13.105/2015, Lei
Étadual n" 8.72112008, Ler Btadual n' 10.132/2013 e ProvirEnto CGJ N'003/2014.

O refeído é verdede dou íé
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YISTO:

obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o ern 03 (três) exemplares de igual teor e form4 com a
primeird via destinada à registro e arquivamenro na Junta Comercial destdÉddô;IaHtrü,i"àr-
seus legítimos e iurídicos efeitos. .::::.l i'i

Teresina-(Pi), l3 de outubro de 2008

Francisco Rocha de Abreu

arilene Rocha de Abreu Santos
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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRO AZBr'Ê]O BASÍOS

Ft 'loaDo E í888
PRIM ERo REGISTRo cIvIL o€ NÂ§cIM ENTO E ÓBlTOS E PRIVATIVO OE CASAMENTOS, INTEROçÔES E TUTAAS DA COMARCA DE JOÁO

PESSOA!.i

.FOLHA NO
q.?L
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bâirro dos Estados 58030-00, Joáo Fessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

httpJ /v w w.âzevedobastos.not.br
Érrtsil: cartorio@azevêdobastos.not.ba

" lsso qOI r) o\o
.LIDADE

DECLÁRAÇÃO OE SEFo4çO DE AUTENÍICAçÁO OrcÍrAL

O Bel. válber Azevêdo de Mranda Cavelcãnti, OÍicial do PriíEiro Registro Civil de NascirÍBntos e Óbitos e Plivativo de C€saíYEntos, htordiçõês e
Tulelás cometribuçáo de aútenticar e reconhecer firrâs da CoÍÉrca de João Fessoa Cápitaldo Estado da Paraíba, emvirtude de Lei, etc...

oECLÂRA para os devidos fins de drerto que, o óocurÍEnto em anexo identificâdo indivrdualríEnte em cada Código de Aulenlicaçáo Digitelt ou na

reÍerida sequência, íoi autenticados de acordo com as Legislaçóes e noríEs vigentês!.

DECLÂRO âinda que, parâ garantir transparênciâ e segurança jurbica de todos os atos oriundos dos respectrvos serviços de l.lotâs e Registros do
Estedo da furâiba, a Corregedoria Geral de Justiçe edilou o ProviÍEnto 6JPB M 003/2014, deterÍinândo a inserçáo de um código em todos os atos
notoriais e registrais, assin cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um codigo único (por exeÍplo Sero Dlgitrl: ABC1231çX1X2) e

dessa íorÍ8, cada autenticação pÍocessada pelâ nossa Servêntia podê ser coníirnEda e verificedâ tântas vêzes quânto for necessário ahavés do
site do Tribunâlde Justiça do Estado da làraiba, endereço http://corregedoriâ-tjpb.jus.br/sêlo-digitay

CHAVE DIGITAL

A autentrcaçáo digitel do docunEnto íaz pÍova dê que, nâ dâta e hora em que ela toi realizâda, á erÍpresa DROGA ROCll,q DISÍ. fX MEITCAÍ{E}ITOS
LTOA trnhâ posse de um docurÍEnto com as ÍÍÊsÍEas câractêrbticas que foram reproduzidas na cópiâ autentrcada, sendo da eÍpresa oROGA ROCItA
DIST. OE M EDICAM El.ÍTOS LTOA a responsabilidade, únice e exclusiva, pêlá idoneidâde do docuíÉnto apresentado â êste C€rtórlo.

Btâ DECLARAÇÃO loi ênitida em 2Ol07/20'18 íO:59:02 (hora local) atrâvés do sisteÍE de autenticaçâo digital do Cartório Azêvêdo Bastos, de acordo
com o Art. 10, 10' e seus §§ 1o e 2' da IIP 220012001, conD tanbém, o docuíÍ€nto eletrônico autenticâdo contendo o Certíicado Elsital do trtular do
Cârtório Azevêdo 8âstos, poderá ser solicitâdo diretanÉnte a eíÍpresa DROGA ROCHA qST, DE MEqCAME''ITOS LÍOA ou ao Cârtório pelo
endereço de e-íÍEÍ aulentice@azevedobastos.not. br

Para inforrÍEçôes rnais detalhadas deste ato, acossê o site lllpsj/lÊ!.tdlgital.azevedobastos.not.br e inÍoÍíÊ o Código de Consulta deste Doclarcção.

Código de Consult. desta Declaração: 103{529

A consulte destâ Declaraçào estará disponível em nosso site até 2Ol07/20í9 í0:,{6:,{5 (hora local}.

!Cód lg o do A ute ntlcaçào Oigilali 27172007181041230555- 1 a 27172007181041230555-34
llêgi8laçõê§ Vig.ntoa: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10-40612002 [&dida frovisória no 220012001. Lei Fedêral n' 13.105/2015. Lei
Estadual n. 8.721l2008, Lei Estaduetn" '10.132/2013 e ÊoviÍBnto ccJ N'003/2014.

O refeÍdo é verdade, dou fé.

00 005b 1 d 734íd 94í057f2d69fe6bc05bdef49f8520bí03c ofc 1 I 1 5 b2436778Íc 3b070cc041 839c34íf4c5b36f4491 258058d6fãbeg51 a5â56d96b 1 í 1 E6bca
1câ1 0944cc1fêd1ed021 5535eêd080464c
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REPÚBLICA FEDERATIVA OO tsRASIL
ESÍADO OA PARAÍBA

CARTÓRO AZBTbO BÂSTOS
FI,NDADO E ,l 166E

pRtMBRO REÇ|STRO.CtVtL OE t\l/ASCTMENÍO EóBTOS E pRVÂÍ|VO OE CASAMEMOS, lt{TEFOçÔES ETLÍEAS OA COMARCÀ DEJOÁO

PESSOA

Av. Epitácio Fessoa, 1145 Barrro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

t;t .TOLHA NO

Tê1.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/r!v w w.azêvedobastos.not.bí

FÍEil: cartorio@azevedobastos.not.br

:, i:.!sso q toâ t) \Ô

:.:.'ÀLIDADE-_

c

DIECLARÂçÀO DE SEWIçO DE AUTENTICAÇÃO DISTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mrandâ Câvâlcênti, Oíiciál do friÍEiro Registro Civil dê Nascinentos e Óbrtos e Privâtivo dê CâsaíÍÉnto3, htêrdiçóes e
Tutelâs com atrabução de autenticâr e reconhecêr firÍÍÉs dá CoíErcâ de Joâo Pessoe Câpitel do Btiado da Paraba, em virtude de Lêi, etc...

DECLARA pâra os devidos fins de direito que, o docuíEnto em anexo idêntificado individualnBnte em câda Código de Autenticaçáo Digital' ou na
referida sequência, íoi autentrcados de acordo com as Legislaçóes e norÍEs vig€ntes'.

DECLARO eindâ que, para gârântir hãnsparência ê sêgurança jurbica de todos os atos oriundos dos respectjvos serviços de tlotas e Registros do
Étado da Peraiba, a Coríegedoria Geral de Justçã editou o ProvinEnto mJPB M 003/2014, detêrninândo a inserçáo do um códqo em todos os atos
notoÍiais e registrais, âssim, cada Selo Dgilal de Fiscalizaçâo ktrajudicial contém um código único (por exerÍplo Salo Dlgltal: ABCl231úX1X2l e
dessa fornE, câda autenticâção processada pela nossa Serventia pode ser coníiaÍnada e vêrificada tantas vezes quanto for necêssário através do
site do Tribunalde Justiçe do Btado da Paraba, enderêço http://corregedoriâ.tjpb.jus.br/sêlo-dlritau

A âutenticação dígitâl do docuÍrÉnto faz prová de que, na data e horâ em que ela íoi reâlizada, â enpresâ DROGA ROCttA dST. DÉ UEDCAM E {ÍOS
LTDA tjnha posse de umdoclnÉnto comâs nEsÍBs câracterbticas que íoram rêproduzidas na cópra ãutenticada, sendo da erÍprêsa mOGA ROCItA
ESÍ. DEMEI)ICAMENTOS LTDA a responsâbilidade, única e exclusiva, pêlâ idoneidadê do docurnento apresentado â estê Cartório.

Esta OECLAFÁÇÃO foi êínidâ em 20107/2018 íO:59:02 (hor. local) através do sistenÊ de autenticação digitâl do Cârtório Azevédo Bastos, de ecordo
com o Art. 10 10' e seus §§ 10 . 20 da MP 2200D001 , corÍE tartén o docuíEnto eletrônico autenticado contendo o C,eítiÍicado Digrtal do tituhr do
Cartório Azevêdo Bastos, podeÍá ser solrcitado dÍetaÍÊnte a êrÍpresâ EIROGA ROCI(A ST. DE tú EIICA M ENTOS LTOA ou ao CáÍtório pelo

êndereço de e-Ímil autentice@azevedobestos.not.br

Para informâçóes rÍBis detálhedes deste ato, acesse o site !.!!p§lle!!ggrlal azevedobastos.not.br e tnio.trle o Código de Consulta dosta Daclaftçáo.

Códlgo dê Consulta destâ Oe clâração: 1 034529

A consultâ desta Declaração estará disponível em nosso site âté 20/07/2019 '10:il6:45 (hora local).

rCódigo d€ Autenticaçào Digitali 27172007181041230555- 1 a 27172007181041230555-34

'Loglslaçõos Vigontes: Lei Fêderal no 8.935/94, Lei Fêdêral n0 10.40612002, l\bdída Provisória t" 220012001, Lôi Federal no 13.105/2015, Lei
Estaduâl no 8.72112008, Lei Estâduâlnô 10.1322013 e PlovirÍEnto CGJ N" 003/2014.

O relerido é verdade dou fé.

CI.IAVE OIGITAL

00005b 1 d 734fd94f057í2d69íeGbc05bdeí49f8520bÍ03c0íc 1 I 1 5 b2a36778fc 3b070cc041 839c34fÍ4c5b36í4491 258058d6íãbeg51 a5a56d 96b 1 f I a6bca
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ALTERAÇÂO CONTRATUAL N". 03
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA. - EPP
c.N. P.J - 05.348.580/0001-26
NIRE: 2220023825-4 DE: 17.09.2002.

Pelo presente insúumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados

AI\TOMO FRANCISCO ROCHA DE ABREU, brasileiro, nâtural de Alto longa - Piauí,
divorciado, empresário, portador da Cédula de tdentidadç n". 217.504 SSP-PI, C.P.F n1
153.049.ó51-53, domiciliado e rcsidcrte no loteamento Angelica. n" ó248, baino Ladeira do
Uruguai, CEP - 64.057-095, Teresina - Piauí e MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS,
brasileira, Natural de Alto Longá - Piâuí, viúva, empresária, poÍtadora da Cédula de Identidade no

L113.557 SSP-Pl, C.P.F n". 526;727.003-20, domiciliada e residente à Qxadra 77, casa

03,Conjunto Dirceu Arcovcrde l, baino Dirceu Arcoverde, CEP:. 64.0'7'7 -240, Teresina - Piauí e
componentes oomo quotistas e somente eles da sociedade empresária limitada DRoGA RocHA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP, que gira nesta praça, na Av. Naçôes
Unidas, 1056, baino Vermelha, CEP: 64.019-230, Teresina - PiâuÍ, , registro na JUCEPI sob o no

2220023825-4 de 17.09.2002 e última alteração contratual arquivo e protocolada com o no

08/023395-3 de l4110/2008. resolvem de comum acordo c na melhor forma de direito, alterar e
consolidar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir;

r- DA ALTERAÇÁO COXrnArUlr,

CLÁUSIJLA PRIMETRA

A partir dcstâ data o objeto da sociedade será Comércio Atacadista de: Medicamentos e

Drogas de Uso Humano; dÇ lnstrumentos e Materiais para uso Médico, Cirúrgico Hospitalar e de
Lâboratórios; de Prótese e Artigos de Ortopedia; de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos parê
uso Odonto Medico-Hospitalar, Partes e Peças; de Produtos Odontológicos e Outros Produtos e

o Comercio Varejista de Medicamentos em Ccral.

CLAUSULA SE(;UNDA

O capital social da empresa que é de 100.000,00 (cem mil reais), passa a ser de
250.000,00 (duzentos e oinqüenta mil reais), elevado através da reserva de lucros acumulados.

Em face da supra esÉbclecido as respectivas participações dos quotistâs no capitâl social
passam a ser:

A]\TONIO FRÂNCISCO ROCHA DE ABREU
233.350,00 cotas no valor unitário dc R$: 1,00(um real), no impone total
de 233.350,00 (duzentos e Íinta e três mil, trezentos e cinquenta reais) R$: 233.350,00

MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS
16.650,00 cotas no valor unitário de R$ 1,00(um real), no importe total
de ló.650 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta rcais)
totatizando 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

R$:
R$:

16.650,00
250.000,00
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RPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO OA PARAÍBA. CARTÓRO AZEr'ÊDO BÂSTOS
FLr.lDÂm a, 1888

pRtM ERo REGtsTRo ctvtL DE lirAscU, ENTo E óBTos E PRvATlvo DE cAsAM ED{Tos, ll{TEnoçÔEs E TUÍE-AS oA coMARcA oE JoÃo
t PEisoa

http6r/aúdigitd.azê\€dobast6.not.Ú/hoíÍdcoírpío\ê.1Ü27172ú7181041230555

io Fessoa, 1145 Bairro dos Estados 5E030-00, João Pêssoa PB

Tel.i (63) 3244-5404 / Fâx: (83) 3244-5484
httpr/ r, w w.azevedobastos.not.br

ÉíEil: cartorio@âzevedobastoS.not.br
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i. 'r',r' JADE

DECLARAÇÃO DE SERr'IÇO OE AUTENTICAÇÁO UOTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mrânda Cavalcanti, Oficial do PriÍEiro Rêgistro Civil de NasciÍEntos e Ôbitos e Búativo de CasaÍr9ntos, htoídições e

Tutehs com aÍibuçáo de autenticar e rêconhêcêr firÍEs da ConErca de João fussoa Cápitáldo Étado da raba, em virtude dê Lei, êtc...

DECLARA para os devidos íins de direito que, o docuíngnto em ânexo adentificado indrvidualnEnt€ etn cada Código dê Aulenticaçáo Digltal' ou na

reÍêridâ sequência, íoi autenticaclos de acordo com as Legislaçõos ê noríÍEs vigentes'.

DECLARO âinda que, para garantir transpêrêncaa e segurança juriJica de todos os etos oriundos dos rêspectivos sêrviços de l.lotas ê Registros do
Btado da Paraiba, a Corregedoria Gêral de Justça editou o PlovirÍEnto CGJPB tf 0032014, deterÍyinando a inserçáo de um códEo em todos os atos
notoriâis e registrais, assiÍ\ cada Selo Oigitâl de FiscalÉâçáo Extraiudicial contém um código único (poí exenplo: Selo Olgltal: ABC1231çX1X2) e

dessâ íorÍ8, cada autenljcação processeda peh nossa Servêntia pode ser coníirfiBda e verificada tantas vezes quanto for necessário Stravés do
site do Íribunâl de Justiça do Estâdo dâ Paraibâ, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/s6lo-digitau

.)

A âutenticação digital do docurnento fâz provâ de que, nâ data e hora êm que êlâ íoi realizada, a erÍpresa oROGA ROCIIA DIST. DE MEDCÀMEIITO8
LTDA tinha posse de umdocuÍrÊnto com as fiEsíÍEs caractêrÊtices que foram reproduzidas na cópia autênticada, sondo da êrprêsa DROGA ROCI-tÂ
BST. DE MEDICAiTENTOS LTDA a responsabilidade, única ê exclusiva, pela iioneidade do docuÍEnto âpresentâdo a estê CartórD-

Estâ DECLARAÇÁO foi enÍtida em 20/07/20í8 í059:02 (horâ loc.l) âtravés do sistenE de autenticâção digital do Cârtório Azevêdo Bastos, de ecordo
com o Art. 10, 10o e seus §§ 1' e 2ó da l,tP 220012001, corÍD tarnbém, o docuírÊnto eletrônico âutenticado contendo o Cortificado Digital do titular do
Cartório Azêvêdo Baslos, poderá ser solicitado diretanÉntê a emprêsa DROGA ROCl'l.A Dl§T. DE t EDCAME!.ITOS LTDA ou âo Cartório pelo
endereço de e-ÍÊil âutentica@azevedobastos.not.br

Iàra inforÍÍEçóes rÊis dêtâlhadâs deste âto. acêsse o sde q§ps //altdigital.azevedobastos.ôot.br e iníoÍíe o Código de Consulta desta Daclaraçáo.

Código de Con6ulta dosta Dôclaração:1034529

A consulte desta Dêclaração estará dispontuelom nosso site até 20/07/20íg í0:46:45 (hor. loc.l).

rCódigo de Aut€nticação Oigltal:27172007181041230555-1 a 271720071810À1230555-34
tLegislações Vigente6: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federel no 10.4062002, lvledida Provisória no 220012001, Lêi Federal no '13.105/2015, Lei
Estâdual no 8.72112008, Lei Estaduatn. 10.1322013 e PtoviÍrÉnto CcJ N'003/2014.

O reíerido é verdade, dou fé.

00005b1d734fd94f057f2d6gfe6bc05bdêÍ49í8520bfo3cofc18'15b2s36778fc3b070cc04'1839c34ff4c5b36í4491258056d6í2Íbsg51aSa56d96b1Í1a6bca
1 ca 1 0944cc 1 fad 1 ed02 1 5535aêd080464c
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A paÍtir desta dâta a administraçâo da sociedadc será exercida pelos sócios: ANTONIO
FRÂNCI§CO ROCHA DE ABREU e MARILENE ROCIIÀ DE ABREU SANTOS,
qualificadas nõ preâmbulo deste instrumento, em conjunto e/ou isoladamente, ficando
autQrizadas ao uso do nome empresarial, dispensando-as de caução e investidas dos mais amplos
e gerais poderes, para representáJas em juízo ou fora dele, nas relaçôes com terceiros, nas
repaúiçôes públicas e autarquias, assinando todos os documentos necessários à gestâo dos
negócios, poderdo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo de mandato
determinado e poderes especÍficos.

CLÁUSLILA QUARTA

Fica alterada a Cláusula XIII do Contrato de Constituiçâo da Sociedade que, Falecendo ou
interditando qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores

e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescenxe(s), o
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à

data da resoiução, verificada em balanço especial levantado.

- DA CONSOLIDAÇÃO DO CON'TRÁTO SOCIAL DA SOCIEDA-DE
EMPRESÁRIÀ LIMITADA _ DROGA ROCIIA DISTRItsUTDORA DE

,ÍEDTCAMENTOS I,TDA,

CLÁUSULÂ PRIMEIRA _ DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade empresária girará sob o nome empresarial "DROGA ROCHA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDÀ - EPP" e será regida por este contrato
social, pela Lei n" 10.406/2002, de I0 de janeiro de 2002 (Código Civil de 2002) e

supletivamente pela Lei n" 6.404176, de l5 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações),
bem como pela Iegislação advinda posteriormente e aplicada à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL E FILIAL

A sociedade tem sua sede social e foro na Avenida Nações Unidas, 1056, bairro
Vermelha, CEP ó4.019-230, Teresina - Piauí;

ParágraÍo Único - A sociedade atualmente não mantem filiais, podendo a qualqueÍ tempo, por
decisão exclusiva da sua administração, abÍir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer
pàíe do tenitório nacional, atribuindo-lhes câpital autônomo, se necessário, observada a

Iegislação vigente sobre a matéÍia.

cLÁusuLA rERcErR.a * Do oBJEro U
N

A partir desta dsta o objeto da sociedade será Comércio Atacadista de: Medicamentos à 
\

Drogas de Uso Humano; de [nstrumentos e Materiais para uso Médico, Cirúrgico Hospitalar e de

Laboratórios; de Prótese e AÍtigos de Ortopedia; de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para

uso Odonto Médico-Hospitalar, Partes e Peçâs; de Produtos Odontológicos e Outros Produtos e o
Comércio Varejista de Medicamentos em Geral.
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REPI,ELICA FED€nAÍIVA OO ERASIL
ESTADO DA PARA|BA

.. CARTÓRO AZB/bO BASTOS
FUNDADO EIT 1888

pRfr,t ERo RECitsTRo ctvtL oENAsctMENTO EÓEllTOS EPRVAT|VO DECASAMENTOS, INTERüÇÔES ETUrB-AS OA COMARCA DEJOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Fessôa, 1145 Baríro dos Esiados 58030-00, Joáo Pessoa PB

PM .TOLHA NO

3244-5404 I Fax .83) 3244-5484
/^/ w w.azevedobastos.not.ba
ca orio@azevec,obastos.not-br

o 83)

o
,ROCESSO

MODÉ.tIDAOF-

VIST'.:

DECLARAÇÃo DE sR4ço DE AuÍEÍncÂçÃo oerAl-

O Bel. Válbêr Azevêdo dê Mrânda Câvâlcânti, Oficiâl do BinÉiro Registro CNil de NasciÍEntos e Óbitos e Brvativo de CasaÍEntos, hterdçôes e
Tutelas comatribuição de autenticar e reconhecer firnÉs dâ C,omarcâ de Joâo Fessoa Capitaldo Estado da làreibâ, em virtude dê Lei, etc...

DECLARA parâ os devilos Íins dê direito que, o docuíyEnto em anexo identíicado indivuualnÉnte em cada Código de Aulenlicaçáo Digital' ou na

referida sequência, foi autenticados de âcordo com âs Legislâções ê normas vigentes'.

DECLARO âinda que, parâ garantir trânsparência e segurança juriJicâ de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de lllotas e Registros do
Estado da àrâiba, a Corregedoriâ Geral de Justiçâ edilou o RovinEnto 6JPB N 003/2014, deterÍinando a inseação de um código em todos os atos
notoriais e regrstrais, assim cada Selo oigrtal de Fiscalzaçáo Extraludicial contém um código único (por exenplo Selo Digíl.l: ABC1231tX1X2) e
dessâ íorÍ8, câda autenticação procêssada pêla nossa Servêntia pode ser confirrÊdâ e verúicada tantas vezês quanto for necessário através do
site do Tribunalde Justiçe do Estedo de Pãraba, ênderêço http://correqedorie.tjpb.lus.br/selo-digitây

A autenticação digital do docunÉnto íâz provâ de que, na data e hora em que ela Íoi realizâdâ, a ernpresa DROGA ROC}IA DIST. OE MEDCAM ENTOS

LTOA trnhâ possê de um docuíÉnto com as fiêsíyEs caracterblicas que Íorâm reproduzidâs nâ cópie aulenticac,a, sendo da enpresa oROGA ROCHA
DISÍ. 0E M EDCAMENTOS LTDA a responsebilidade, únice e exclusiva, p6la idonêidede do docuriênto âpr6sentâdo â estê Cánóro.

Estâ DECLARAÇÁO Íol eíút dâ êm 20107/2018 1O:59:02 (horâ local) atrevés do sisteÍE de autenticação dgital do Cártório Azêvêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1o, 10ô e seus §§ 1" é 2" da l.F 2200120A1, conD iarnbém, o docuíyEnto eletÍônico autenticado contendo o C€rtíicado Digital do trtulâr do
Cârtóíio Azevêdo Bastos, poderá ser solicrtado diretanEnte a enprôsa DROGA ROCHA DIST, DE M EDlCAi, EI.ITOS LÍDA ou ao Certório p€lo

endereço de e-rnail autentica@azevedobastos.not.bÍ

Pera infornEções nEis detalhâdas deste ato, ácesse o site ![os://autd]g[al.azevedobastos.not.br e inÍo.'JE o Código dê Consulta desta DeclaQçáo.

Código de ConBulta dêstâ Dêclaraçáo:1034529

A consulte desta Declaração estará disponivelem nosso site até 20/07/2019 í0:46:45 (hor. local).

'Cód igo dê Auto ntlcáçáo Oigitali 271720071A1041230555- 1 ê 2717 2007'181041230555-34

'Legislações Vigentoôr Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, [êdida frovisóriã no 220012001, Lei Federâl nó 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008. Lei Bteduâl nô 10.132/2013 e ProvirÍento CGJ N'003/2014.

O referido é verdade. dou fé.

CI.]AVE DIGITAL
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Parágrafo Único - Podcrá a sociedade, nos
inclusive paúicipar de sociedade.

\
CLÁUSUI,À QUARTA . DO CAPITAL
§Ócros

limites da

SOCIAL

lei, dedicar-lc a tutrás a1lüidadcsi

E RESPONSABILIDADE DOS

}rcOAJD^D€

ú6T0:

R$: 16.650,00
R$: 250.000.00

. O Capital Social subscrito e totalmente integralizado ó de RS: 250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mil reais), está dividido entre os sócios em 250.000 (duzentos e cinqüçntâ mil) quotâs
de R$: 1,00 (um real) cada uma.

Em face da supra estabelecido as respectivas paÍicipações dos quotistas no capital social
passam a ser:

ANTONIO FRÁNCISCO ROCHA DE ABREU
233.3 50,00 cotas no valor unitário de R$: I ,00(um real), no importe total
de 233.350,00 (duzentos e kinta e tlês mil, trezentos e cinquenta reais) R$: 233.350,00

N'ÁRILENE ROCEA DE ABREU SANTOS
16.650,00 cotas no valor unitário de R$ 1,00(um real), no importe total
de 16.650 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta reais)

totalizando 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Parágrafo §egundo - A responsabilidade dos sócios é solidária e limitada ao valor do Capital
Social integrulizado, nos termos do artigo 1.052 da Lei n' 10.406/2002, de l0 de janeiro de 2002-

CLÁU§ULA QUINTA - DAS QUOTAS

As cotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o
expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de prcço e condições, o direito de
transferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pretender ceder às que
possui.

CLÁUSULA sEx'TA _ Do PRAzo DE DURAÇÃo

A duração da sociedade sçÍá por tempo indetenrinado, podendo scr extinta por vontade

dos sócios e nos casos prcvistos cm lei.

CLÁUSULA SÉTIMA _ DA ADMINISTRAÇÁO

A partir desu data a administraÉo da sociedade será exercida pelos socios: AMONIO
FRANCISCO ROCHA DE ABREU e MARILENE ROCHÂ DE ABREU SANTOS,
qualificadas no preâmbulo deste instrumento, que para tanlo assinarão em coújunto ou
isoladamente, todos os papéis, documentos, títulos de crédito, contratos, endossos, e o que mais
nccessário for para administração da sociedade, podendo delegar poderes a teÍceiros por
procuração com fins e prazos determinados, para rato de assuntos do intetesse da sociedade.

CLÁUSULA oTTAVA - Dos LUCRoS, PREJUÍZOS E RETIRA,DA DE PRÓ.LABORE

Os sócios no exercicio da administração e dc cargo na sociedade, terão direito de uma
retirada mensal, à título de pró-labore, em valor a scr de comum acordo fixado pelos mesmos,

sempre respeitando os limites de dedutibilidade permitidos pela legislaçâo do imposto de renda.
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PR,M ERo REGISTRo c|vIL oE l\lAscIM ENTO E ÓBlTOS E PRVATIVO DE CASAM ENTOS, INTEROçÔES E TLÍTE AS DA COMARCA DE JOÃO

PESSOA

REPÚBLICA FEDCRAÍIVA OO BRASIL

ESTADO DA PAFÁIBA
CARTÔRO AZEr'Ê)O BASÍOS

F( DAOOE,l't888

ssoa, 1145 BaÍro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB

Tel.r (83) 3244-5404 / Fex $3) 3244-5484
http:/ x w w.azevedobastos.,lot. br

Émail: cartorio@âzevedobastos. not.bÍ

.tolHA N'
itác o

'ESSO,I .JALIDADE

VISTO:

O Bel. Válber Azevêdo de Mrandâ Câvâlcanti, Oficial do ftinErÍo Registro Ovil dê NasciíEntos e Óbitos e tàÍvativo de CasaíÉntos, hterdições e
Íutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmâs da CoírBrca de Joâo Fessoa Cêpitaldo Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de dirêito que, o docunEnto em anexo identíicado individuelí€nte em cada Código da Autenticaçáo Digital' o! na
referida sequênciâ, foi autenticados de acordo com as Legislaçôes e norÍÍEs vigentes'.

DECLARO ainda quê, pâra gárântú transparência e segurança jurhica de todos os âtos oriundos dos respêctivos serviços de l,,Jotas e Registros do
Étado da àreibe, a Coíegedoria Geral de Justiça edrto! o RovirEnto CGJPB tf 003/2014, deterninêndo a inserçéo dê um código em todos os atos
notoriais e registrâis essim, ceda Selo Ogrtal de Fiscalizâçâo Extrajudiciâl contém um ôódigo único (poí êxeíplo Selo Dlgital: 48C12315.X1X2) e
dessa íorí8, câda auteôticação processada pelâ nossâ Serventiâ pode ser coníirrneda e verificada tantas vezes quanto for necessário através do
site do Ííibunêlde Justiça do Estado da I%râbâ endereço httpr/corregedoria.tjpb.ius.br/selo-digitau

A eutenticaçáo digital do docurnento fâz píovâ de que, na dâta e hora em que ela foi realizadâ, a enpresa DROGA ROCIIA DIST. DE MEDCAME {TOS
LTDA tinha posse de um docunEnlo comâs ÍÍpsrÍEs caracterbticas que íoram reproduzidas ne cópiâ áutênticedâ, sêndo dâ eÍpresa DROGA ROCHA
DISÍ. O€ MEDICAMEI.ITO§ LTDA e responsabilidade única ê exclusiva, pêle rdoôeidade do docurÍÊnto apresentado a estê Cârtório.

Esta DECLARAÇÁO íor erÍÍidâ em 2Ol07/2018 lO:59:02 (hor. local) âtrâvés do sisteíne de autenticâção digital do Cârtório Azevêdo Bastos, de âcordo
com o Art. 1o, 10' e seus §§ 1" e 2" da VP 220U2A01, comc taíÍúém, o docuÍEnto el€trônico autentrcado contêndo o C€rtificado Digital do titulâr do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicíado diretanÊnte a enpresa OROGA ROCHA OIST. De MEDCA EiITOS LTDA ou âo Cãrtório pelo
endereço de e-nEil autentica@âzevedobâstos.not.br

Para iníorrmçóes nEis detalhadas deste alo, acesse o site httos //auldigrlal.âzevedobastos.not br e inío.irê o Código de Consulta desta Declarcçáo.

Código de Consulta dê3ta Oêclaração:1034529

A consulta desta Declerâção esterá disponível em nosso site âté 20/07/20í9 í0:46til5 lhora local).

!Código de Autenticação oigitalr 27172007181041230555-1 a 27112007181041230555-34
rLogi.laçô.! VigenteE: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, líêdrda frovisóriâ nô 220012001, Lsi Fedaral no 13.105/2015, Lêi
Estadual no 8.72112008, Lei Estadualn' 10.13212013 e ProvinÉnto CGJ N'003/2014.

O ÍeÍerido é verdade dou fe

C I-IAV E DI G ITA L

I
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Psrágrsío Primeiro - Todo dia 3l de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do
Balanço do Exe&ício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelos
sócios na proporção de suas cotrs de capital.

Parágrafo Selundo - A critério dos sócios e no atendimento de interesse da pópria sociedade,
o tetal ou partes dos lucros poderão ser destinadas à formaçâo de Reservas de Lucros, no critério
estabelecido pela Lei n". 6.404176, o\r, então permanecerâo em Lucros Acumulados para futuÍa
destinação.

CLÁUSULA N0NA_DA SAÍDA DE SÓCIo DÂ S0CIEDADE

No caso de um dos sócios desejas retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito,
com antec€dência de ó0 (sessenta) dias c os seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade
que se estabelece na cláusula seguinte.

CLÁUSIILA DÉCIMA _ DA DISSOLUÇÀo, EXCLUSÃO E LIQUIDAÇÂo DA
§OCIEDADE

Faleçendo ou interditando qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo inteÍesse destes ou do(s)
sócio(s) remanescente(s), o valor dc seus haveres será apurado e liquidado com base na situaçâo
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especial levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de
exercer a administração da sociedâde, por lei espccial, ou em virtude de condenação criminal,
nos termos do aÍ. l.0ll, § 1", da Lei n' 10.4A6/2002, bem como, não se acham incursos na
proibiçâo de arquivamento prcvisto na Lei n" 8.934194.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ FORC)

Parâ eyentual propositura de qualquer ação ou procedimcnto entre os sócios ou deles
contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instÍumeüto, fica eleito o
foro da cidade de Teresina, Estado do Piauí, com renúncia expressa de qualquer outro foro, por
mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domiçílio de
qualqucr dos quotistas.

E por se estarem juslos e contmtados, âssinam o presente insüumento, em 3 (três) vias de
igual teor para que produza seus legÍtimos e jurídicos efeitos.

Teresina ),2 cma de 2009

Antonio Roc de Abreu
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RFIJBLICA FEEC,ATIVA DO BRÂSIL
ESTAOO DA PARAÍBA

FUNDADO EII' 1888
PR M BRO REG|SÍRO CrVrL OE I{ASCTMENTO E Ó8ITOS E pRVAÍrVO DE CASAME {TOS, riÍrERDÇÔES E TUTAÂS DA COMARCA OEJOÃO

PESSOA

cro Pessoa, 1145 Bairro dos Estâdos 58030-00. Joáo Pêssoâ PB

t li .FOLHANO

, -:::SSO O

,.,11 :lr';IDADE

DECI.ARAÇÂO DE SERr'IÇO OE ÂUTENNCAçÃO UGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mrandâ Cavalcanti, Oficial do RirÍEiro Registro Cúil de NasciÍEntos e Óbrtos e Rivativo de CasaíEntos, hterdçó€s e
Íulelâs com atribuição de âutenlicar e reconhecer firÍEs da CoíÍBrcâ de João hssoa Capital do Estiado da Paraba, êm virtude de Lêi, gtc...

OECLARA pare os devrdos fins de direito que, o docunEnto em anexo identúicado indrvidualrEnte om cada Código de Autenticaçéo Digital' ou na
reíerdê sequêncla, foi âutenticados de acoÍdo com as Legislaçôes e norÍBs vigentes".

DECLARO âindê que, pârâ garântir transpârênciá e segurança juÍídica do todos os atos oriundos dos rospectrvos serviços dô Notas I Rêgistros do
Estado de làraibâ, e Corregedoria Geralde Justiça editou o ProviÍngnto CGJPB M 003/2014 determnândo a inserção de umcódigo emtodos os âtos
notoriais e registrais, assin\ cada Selo Dgitâl de Fiscalizaçáo Atrajudicial contém um côdrgo único (por exeÍplo: Selo Dlgital: ÀBC1231tX1X2) a

dessa íorfiE câda âutenUcâção processada pela nossa Serventia pode ser conÍÍnEda e verificada taftas vezes quanto íor necessário através do
site do Íribunalde Justiça do Estâdo de Paraiba, endereÇo httpJ/conegedoria.tjpb.jus.br/selo-digitêU

CI.IAVE DIGITAL

A âutentrcação digital do docuÍEnto faz píova dê que, ne datâ e horâ em que ele foi realizada, a enpresa DROGA ROCHA DIST. DE MEDCAMEI{TOS
LTDA tinha posse de um docunEnto com as rÍEsÍyEs caracterbticas que foram reproduzidas na cópiâ autenticada, sendo de erÍprêsa OROGA ROCI-lA

OST. OE nt EITCAM EI,ITOS LÍOA a res ponsabilldade, única e exclusiva, pele idonêidadê do docuíÊnto apresentado a êste Cartóío.

Éta DECLA &qÇ,{O foi enitida em 2Ol07/2018 l O:59:02 (h ora local) através do sist6ÍÍE de autenticação diqital do Cârtôrio Azêvêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1', 10' e seus §§ 1o e 2' da VP 220012001, conb tarnbém, o docunEnto eletrônico autentrcâdo contendo o Certíicado Dgital do tituhr do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretanEnte a enpresa OROGA ROCF|A DIST. DE MED|CAMENÍOS LÍOA ou ao Cartório pêlo

endereço de e-lÍEil autenlica@azevedobaslos. not. br

fura infornÉções ÍEis detâlhadas deste ato, acesse o site [!!os:l/autdig]tâl.azevedobastos.not.br e iníoírÍB o Código do Consulta dasta Daclaraçáo.

Código de Con8ulta desta Dqclaração:1034529

A consultá desta Declarâçáo estará disponivel em nosso site até 20/07/2019 í0:46:45 (hora local).

'Códlgo de Autê ntlcação Oigltal: 27172007191041230555-1 a 27172007181041230555-34

'Legislaçõos Vlgontos: Lei Fêderal no 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, À,!êdrda ftovisóía 
^' 

220012001, Lêi Fedêrâl no 13.105/2015, Lêi
Étadual n' 8.72112008, Lei Étâdualn' 10.1322013 e frovirnento CGJ N'003/2014.

O reíerido é verdade, dou íé.

a1tÀ Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/ /e w w.azêvedobastos.not.br

ÉÍEiL cartoíio@azevedobastos.not.br') o
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REPUBLICA FEDENATIVA DO BRASIL
ESTAOO OA PARAÍBA

CARTÓRo AzBr'bo BASToS
FUNDADO EIú 1888

PRIMERO REGISTRO CIVIL DÉt'lASCIMEIÍro E ÓaTos E pRrvaTtvo DE casaMENTos, tMTEFDçÕES E TUTE_AS OA COMARCA DE JOÂO
PESSOA

V, FPi,í . FOIHA N'

-.^.--is0 a*'
io+ssoa, 1145 Eairro dos Estedos 58030-00, João Pessoe pB

' 
" 
Tel.: (83) 3244-5404 íFax: 183) 3244-U84

' r: . httpJ í w w.azevedobastos.not. br

. ÉíBil: cârtorio@azevêdobÉstos.not.br

OADE

DECLARAçÃO DE SERI/IçO DE AUTEiMCAçÃO TXETAL

O Bel. Válber Azevêdo de MÍanda Câvalcanti Oíiciâl do PrirrÉiro Registro Crvil de NascinÊnlos e Óbitos e Privativo de CasaÍEntos, hteídiçóes e
Tllelâs com âtflbuiçáo de altenlicar e rêconhecer firÍEs da CorÍErca de João fussoã Cápitâl do Estâdo da Pâraiba, em virtude de Lei, etc...

DECL^RA para os devrdos fins de direito que, o docuíÍEnto em anexo jdentíicado individualrÍEnte em cada Código de Autenticaçáo Oigitalt ou nà
reÍerida sequêncra, foi âutenticados de acoÍdo com as Legislâções e norrÍEs vtgenles'.

DECLARO ainda que, para gârantir transparência e segurança jurilica de todos os atos oriundos dos respectrvos serviços de t{otâs o Registros do
Estado da àraiba, ã Corrêgedoria Geral de Justiça editou o ProviírÉnto CGJFB M 003/2014, dêtermnando a inserçáo de um códoo em todos os âtos
notoriais e registrais, assirn cada Selo Diqital de Fiscâlizaçáo Atrajudicial contém um código único (por exeíÍpkJ Selo Dlgltal: ABC|2U5-X1X4 e
dessa íorÍE, cada autenticação processêdâ peh nossa Serventia pode ser confirrmda e veríicada tantâs vezes quanto for nec6ssário akavés do
sitê do Tribunalde Justça do Étado da Paraba, êndereço http //corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digrtay

Esta DECLARAÇÀO foi erÍ{dâ em 20/07/2018 í0:59r02 (hoÍâ locâl) atrâvés do sisteíre de autenticação digital do Cârtório Azevêdo Bestos, de acoído
com o Art. 10, 10o e seus §§ 10 e 20 da MP 2200D001, conD tarÍbém o docunEnto eletrónico autêntrcado contendo o C€rtificado Diqital do titulâr do
C€rtório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado dÍêtanEnte a erÍpresa DROGA ROCHA DIST. DE M EUCAi, E'{TOS LÍOA ou âo Cârtório pêlo

enderego de e-rEil autentica@azevedobâstos.not.br

Para iníoríEçóes íEis detalhadas deste ato, âcesse o sne !!p-sl&glog,tal.âzevedobastos.nol br e iníofiê o Código de Consulla dosta Doclaraçáo.

A autenticação digital do doclnEnto íaz prova de que, na data e horâ em que elâ foi rêalizada, a eípresa DROGA ROCIIA DIST. 0E MEUCAMENTOS
LTDA tinha posse de um docuÍÍEnto com as rÉsíÊs cârâclerÉtrcas que íorâm reproduzidas nâ cópia autenticada, sendo da erÍpresa OROGA ROCI-lÂ
DIST. OEMEDCAMENTOS LÍOA a responsabilidede, únicâ e exclusiva pela idoneidadê do docurÍEnto eprêsentado a estê Cartório.

Gódigo ds Consulta do6ta OoclaÍaçào: 1034529

A consultâ desta DeclârâÇáo êstârá disponível em nosso sitê ãté 20/07/20'19 10:46:45 (hora local).

'Código de Autentlcáçào Olgltalr 27172007181041230555-1 a 27172007181041230555-34
rL6gislaçó66 Vigentos: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, [êdidâ ftovisória |P 220012001. Loi Federâl no 13-105/2015, Lêi

Estadualn' 8.72112008, Lei Estadualnô 10.132/2013 ê Bovirênto CGJ N'003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

00005 b 1 d 734fd 94f 057í2d6 gfe6bc 05bd€f49í8 520bf0 3c0fc 1 81 5b2â367 78fc3b070cc 041 83 9c 34ff4c5b36f44 91 25 8058d6í2fbê951 â5456d 96b 1 í 1 a6bca
1ca1 0g44cc1f ad1 ed0215535aed080464c

Prú,4^o. da FaFiàliã

r*& rr,üd.r xr! b-r-

rcP
Qüril

htips://aúdig itâ|.âze\edobastos. not. bÍ/tloíyElcorÍpro\trn1d271 720071 81041230555 1t1

CHAVE DIGITAL



PÍ .FOLTIAIIO

PROCESSO

IOOAI.IDADE

)//)

í§Í0:

ALTERAÇÃO CONTRÀTUAL N". 04
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DTi
LTDA. - EPP
c.N.P..I - 05.348.580/000 l -26
NIRE: 2220023825-4 DE: 17.09.2002.

IlI[,DICAMENTOS

Pelo presente instrumcnto particular e na mclhor lormâ de direito, os abaixo assinados

ANTONIO I'RÂNCISCO ROCHA DE ABREtl. brasilciro, natural de Alto longa - Piauí,

divorciado, empreúrio, portador da Cédula de Idcntidade n". 217.504 SSP-Pl, C.P.F n".

153.049.653-53, domiciliado e residente no lotcamento Angélica, n'6248, baino Ladeira do
Uruguai, CEP - 64.057-095, Teresina - Piaui e MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS,
brasileira, Natural dc Alto Longá Piaui, viúva. cmpresâria, portadora da Cédula de ldentidude n6

1.113.557 SSP-PI, C.P.F nê.526.72'7.003-20, domiciliada e residente à Quadra 77, casa

03,Conjunto Dirceu Arcoverde t, bairro Dirceu Arcoverde, CEP:. 64.Q17-240, Teresina * Piauí e
componentes como quotistas c somente eles da sociedade empresária limitada DROCA ROCHA
DISTRIBUIDOR^ DE MEDTCAMENTOS LTDA. - FlPl', que gira nesta praça, na Av. Naçôes

Unidas, 1056, bairm Vermelha, CEP: 64.019-230, Teresina - Piaui, CNPJ: 05.148.580/000 l-26,
registro na JUCEPI sob o n'2220023825-4 de 17.09.2002 c irltima alteraÇÀô contratunl árquivo e
protocolada com o n' 09/010470-6 de 23,'03/2009, resolvt-m de comum acordo e na melhor fomra
de direito, aherar e consolidar as disposições contmtuais vigentes, a seguir:

I _ DA AI,TERÀÇÃO CONTRATUAL

cL^rJsur.A fRrlfiitR^

O capital da sociedade empresária litnitadâ que e de 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais), passa a ser dc 350.000,00 (trezentos e cingücnta mil reais), totâlmente integralizado
n€st0 data âtravés de reserva de lucros acumuJados,

Em face da supra estabelecido as respectivâs participações dos quotistas no capital social
passam a ser:

ANTONIO FRÂNCI§CO ROCI{A DE ÁBREU
326.690 cotas no valor unitário de R$: 1,00(um real), que conesponde a 93.34% do
capital social no valor total de 326.690,00 (trezentos e vinrc e seis mil, seiscentos e

noYentâ reâis) R§:326,690,00

MARILENE ROCHA DE ABRf,U SANTOS
23.310 cotas no volor un iúrio de RS 1,00(um real), que corresponde a 6,6ó0Á do ca-
pital social no valor rotal de 23.310 (vinte c rrês mil. trezentos c dez reais) R§: 23.310,00
totalizando 350.000,00 (trczentos e cinquentâ nril rcais) que corresponde l00o/o R$: 350.000,00

II * DA CONSOLTDAÇÃO
EIIIPRESARTÂ I,IMITADA
MEDICÀMENTOS LTDA.

DO CON'TITATo SOCIAL DA SOCIIIDADE
DROGA ROCHA I)ISTRIBUIDORA trE

%
CLÁU§ULA PRIIVlEIRA - DÁ DENOMINAÇÃO SOCIAL
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RFTJBLICA FEEATIVA DO BRASIL
ESÍÀDO OA PARAíBA

CARTÓFüO AZEYÊDO BASTOS
FUNDADO EIú 1E88

PR|M ERO REG|SÍRO CrVrL OE tü.SCTM ENTO E ÓBTTOS E PÍüVAT|VO OE CASAMENTOS, TNTERDçÔES E TUTE-AS OA COMARCA rrE JOÁO
PESSOA

.:i)ljlANo \\ $,
cio Fêssoa, 1145 BaiÍo dos Éstados 58030-00, João Pessoa PB

Íel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484
http:/^/ w w.azevêdobastos.notbr

ÉíÍBil: cartoíio@azevedobastos.not.br
P-iii':11,i0 f,l

MOÜAL iOADE

VISTO:

OECI-ARAçÃO DE SERlr'çO DE AUTENTICAÇÃO OOTAL

O 8el. Válbeí Azevêdo de Mranda Cávâlcanti, Oíicial do friír€ho RegistÍo Civil de t{asciÍEntos e Ôbitos e Búetivo de CasaíÉntos, hterdições e
Íutelas com atribuiçáo de autentrcar e reconhecer flríies da CoÍErca de Joáo Fessoa Capitâl do Estado da raibâ, 6m virtude de Lei, etc...

DECLARA parâ os devidos Íins de direrto que, o docunEnto em ânexo identificado individualrngnte efi cada Código de Autenticaçáo Oigitalt ou na
referida sequênciâ, íoi autenticados de âcordo com âs Legislaçõos e nornEs vigentes'.

oECLARO aindâ que, pâra garantir trânsparêhcia e segurança lurÍJica de todos os atos oriundos dos respectivos serviÇos de Notas e Registros do
Estado dâ Parâiba, a Corregêdoria Geral de Justiça ediiou o ProvinEnto CGJPB N 003/2014, deteríÍinando a inserçáo de um código em todos os âtos
notoriâis e registrâis, âssim, cede Selo Di{rital de Fiscâftzeção Extraludicial contém um código único (por exêíplo: Selo Dlglt.l: ABC12UíX1X4 e
dessâ forrm, cadâ âutenticaçáo processada pela nossa Servêntia pode ser confirnEda e verifrcada tantas vezes quanto íor necessário através do
site do Trib!nâl de Jusliça do Estado dá Fàraba, endereço http://coíegedoria.tJpb.jus.brlselo-digitâU

A autenticaçáo digital do docuíyEnto fâz pÍova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a enpresa DROGA ROC}IA DISÍ. 0€ MEIICAM ENTOS
LT0A tinha posse de um docunEnto com as ÍEsÍEs carâcterbtrcas que forâm repÍoduzidas na cópiâ autentjcada, sendo da efipresa DROGA ROCItA
IllST. DE M EDlCAM ENTOS LTOA â responsabilidade, únrca e exclusivâ, pela idoneidâdê do docunEnto apresentado â este C€rtório.

Eta DECLÁRAÇÃO loi êÍitida em 2Ol07/20í8 íO:59:02 (ho.â local) através do sisteíE de autenticâçáo digital do Cartório Azêvêdo Bastos, dê aco.do
com o Art. 10, 10o e seus §§ 1' e 20 da MP 22AU2001, conD tanbém o docunEnto eletrônico autentícado contondo o Certificado Ogital do titular do
Cârtório Azevêdo Bâstos. poderá sêr solicitâdo diretârÍEnte â erÍpresa DROGA ROCHA DIST. DE MEUCAME'ITOS LÍOA ou ao Cârtório pelo

endereço de e-nÉil autenlica@azevedobastos.not.br

làra iníorÍÍEçôes rÍEis detelhedes deste ato, acesse o ste [!lpl]ZaUlLjSteLêZgfCgS!2ê§!9§.!9L!! e iníorÍe o Código de Consulte closta Declahçáo.

Código de Consulta desta O,oclaração:1034529

A consulta desta Declarâçáo estará disponÍvel em nosso site âlé 20/07/2019 10:46:45 (horâ local).

I ç1 0 lo to

1Códlgo de AutênticaÇão Dlgltal:27172007181041230555-1 a 271720071A1041230555-34

'Loglslaçóo3 Vigêntê3: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, l\êdide Provisória 
^é 

220012001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
&tâdual nô 8.72112008, Lei Esteduâl no 10.132/20'13 e PÍoviíÍÊnto CGJ N'003/2014.

O referido é verdade, dou íé.

00005b 1 d 734fd 94f 057f2d6 9Íe6bc 05bdeí49f8520bf03c0íc 1 8 1 5b2a 36778íc3 b070cc041 839c 34fÍ4c5b36fa491 258058d6Í2íbe95 1 a5a56d96 b 1 Í 1 a6bca
1 ca 1 0944cc 1 fad 1 ed02 1 5535âed080464c

Prdliai. ía i.,rtít
Lita. Pnúr 1.. ã4.2,

tcp
Erüúl

CHÂVE DIGITAL

httpo://âuldig ital .azeedobaslos. not. br/hoírdcoíypío\aíne127172ú71A1U12§*5 1t1

I !_r1!!-.!9!9!!4t l


