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sociedade empresária limiuda tem como nome empresarial "DROG,À- qOaH-{
DI§TRIBUIDORÂ DE MEDICAMENTOS LTDA - Íl'P". sendo regiJa e;te coni.rato sucidl
pcla Lei n' 10.406i2002, de l0 de janeiro de 2002 ((lódigo Civil de 2002) e suplc,iva-rtn'e pe:o
Ler n'6.404176. de l5 de dezembro dc 1976 (Lei das §oçicdades por Açõcs), bcm como pela

A

legislaçâo advinda posteriormente e aplicada à matéria.

cr,Áusula

SEGUNDA

-

DA sEDE

socrAt-

E

nLrAL

A sociedade empreúria limitada tem sua sedc social e loro na Avenida Nações Unidas.
1056, bairro Vermelha, CÊP ó4.019-230, Teresina - Piaui;
Parágrofo Único - A soci«lade empresaria limitada atualmenle nâo rnântem filiais, podexJo a
quâlquer tempo, por decisào exclusiva da sua administração. abrir, manter ou encetrar Í'iliais e
escritórios em qualquer partc do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo,

se

necessário; observada a legislação vigente sobre a matéria.

CLÁUSULA TERCEIRA

.

Do OBJETo

O objeto da sociedade empresária limitada ó o Comércio Atacadista de: Medicamentos e
Drogas de Uso Humanoi de Instrumentos e Materiais pan uso Médico, Cirúrgico Hospitalar e de
Laboratórios; dc Prótese e Artigos de Ortopedia; de Máquinas, Aparclhos c Equipamentos para
uso Odonto Médico-Hospitalar, Panes c Peças; de Produhs Odontolôgicos e Outros Produtos e o
Comércio Vareiista de Medicamentos em Ceral.
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Iarágrafo Únlco

- Pode a sociedade empresária limitoda, nos limites da lei, dedicar-se a outras
atividades, inclusiYc participar de sociedade.

âe

CLÁUSUI,A QUÁRTA

.

DO CAPITAI, SOCIÁI, E RESPONSABILIDADE

DOS

§

i

i tI

SÔCIOS

!

O Capital Social subscrito e totalmente integraiizado é de R$:350.000,00 (trezentos e
cinqüenta mil reais), esui dividido entre os sócios cm 350.000 (arezentos e cinquentâ mil) quotas

3

.i
I

de R$: 1,00 (um real) cada uma.
Em face da supra estsbelecido as rcspectivas padicipações dos quotistas no capital social

I

c

ANTONIO FRANCISCO ROCHÂ DE ABREU
326.690 cotas no valor uniúrio de R$: I ,00(um real), quc conesponde
capital social no valor total dc 326.690,00 (trczentos e vinte
noventa

reais)

e

a 93.34% do

sels mil, seiscentos c

Rl$:326,69ü00

MAR]LENE ROCHA DE ABRXU SANTOS
23.310 cotas no vllor unimrio de R$ 1,00(um real), que corresponde a 6.66% do capital soc.ial no valortotal de 23.310 (vinte c três mil, trczentos e dcz
R§: 23,310,00
totalizando 350.000.00 (trczentos e cinquenta mil
I{S: 350,000,00

reais)

reais)

r

- A responsabilidade dos sócios é solidária c limitâda ao valor do Capital
Social integralizado, nos termos do artigo I .052 da Lei n' 10.40í2002, de l0 de janeiro de 2002.

Parágrafo Segundo

CLÁTiSIJLA QI.IINTA

-

DAS QUOTAS

Y

As cotas de câpital são indivisíveis e nào podem ser cedidas ou transÍ'eridas sem o
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v!!l;:

@
DECLARAçÃo DE

O

Bê1.

sR\4Ço

oE

AUTENncAçÃo ExcÍTAL

Válber Azevêdo de Mranda Cavalcanti Oficial do PliÍÊiro Rêgistro Civil dê NascinEntos e Óbitos e Flrvativo de CasaftEntos, lnterdçôês e
firÍEs dâ Cornarca de João fussoã C€pitaldo Estâdo dâ làraíba, em vi udêdeLei, etc...

Tutelas com atribuição de autenlioar e reconhêcer

DECL RA pâra os devdos Íins de direito que, o docurÍEnto êm anexo identificado indiviiualrÍEnte em cada Código de Autenticaçáo Digital' ou
reÍeída sequência, foi autenticados de acordo com as Legislaçóes e nornEs vigentes'.

í1à

DECLARO ainda que, para garantir transpárênoia ê segurança jurbica dê todos os âtos oriuhdos dos respeotivos serviços de llctas € Registros do
Estâdo dà turaiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o ftovinEnto CGJPB N 003/2014, deterrÍÍnando a inserção de um código em todos os atos
notoriais e registrais, assim, cada Selo oigil,âl de Fiscalização Extrajudiciêl contém um código único {por êxeÍplo: Sêlo Olgllal: 48C12315-X1X4 e
dessa íornE. cada aulenticaçáo processada pelá nossa Serventia pode ser confirír€da e vêrÍficada tantas vezes quanto íor necessário através do
site do Tribunal de Justiça do Estâdo dâ Iàraba, endereço http://corregedoriá.tjpb.jus.br/selo".digitâl/

A autênticação digitâl do docunEnto faz prova de que, na data e hore êm que ela foi realizada, â êípresâ DROGA ROCttA DIST. OE MEDICAMENTOS
LÍDA tinha posse de um docuíEnto com as mes mas caraclerhticas que foram repaoduzidas na cópiâ âutênticada, sendo da ênpresa OROGA ROCI-[A
DIST. DE MEDICAM ENTOS LTDA e responsâbilidâde, única e exclusiva, pela idoneidade do docunEnto apresentado a est6 Cartório.

Estã DECLARAÇÃO foi enrtidâ êm 2Ol07/20í8 í0:59:02 (hora local) etravés do sisterrts de eutenticâção digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1", 10o e seus §§ 1o e 2o da t'lP 220012001, corÍD tarbén o docuÍyEnto eletrônico autenúcado contendo o Côrtíicado Ogitâl do titulâr do
Cartório Azevêdo Bâstos, poderá ser solicitado diretâíÍ€nte a eÍpresa OROGA ROCHA DlSl DE irl EDICA M ENTOS LTDA ou âo Cártório pelo
endêreço de e-írÉil âutenticâ@azêvedobastos.nol.br
Para iníorrÍBções

ÍEis detalhadas deste ato, âcesse

o site

[!!os //autdig talazevedobaslos ôot.br e inÍo'nÊ o Código de Consulta desta Dêclaíaçáo.

Código de Consult. dosla tlsclaração:1034529
A consulta desta Oeclaração estará dispontuel em nosso site até 20/07/20í9 í0:46:,í5 (ho.. local).
rCód igo de Aute nticsçáo Oigitali 27172a07181041230555- 1 a 27172007181041230555-34
iLegl3laçóês Vigentea: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, L4edrda frovisória
Étadualn' 8.72112008, LeiBtadualno 10.132/2013 e ProvinEnto CGJ N" 003/2014.

n'

220012001, Lei Fêdêral no 13.105/2015, Lei

O referido é verdadê, dou íé.
CI-IAVE
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3t4
exprcsso consmtimento dâ soci€dade, càbendo em iguaidade de preço c CoÀd:çCõ; r,.diÊit:r.le
transftrência ao sócio que qucira adquiri-las, no caso de stgum cotists pr*erder'uider i3 que
possui.

CLÁUSULA sExTA

-

Do PRAzo DE DI,RAÇÃo

A dwâç§o da sociedâde empresária limitada é por lcmpo indet€rmiisdo,
eltintâ por vontade dos sócios
CLÁUSUI-A sÉTn{A

-

podendo ser

e nos casos preú$os €m lei.

DA ADMImSTRAçÃo

A administraçâo da sociedade empresária limi'^da é cxcrcida p,elos sócios: AIIITONIO
FRANCISCO ROCIIA DE ABREU e MÀRILENE R&gA DE ABREU SANTOS,
qualificadas no preâmbulo deste instrumeÍrto, que pars tanto assinam cm conjrmto ou
isôlsdamente, todos os papéis, documentos, títulos de cÉdito, conratos, endossos, e o quc mais

necessário

for para adminisração da

sociedade, podem delegar poderes

a

terceiros por

procuração com fios s praros deterÍninados, pâr8 tralo de âssuntos do inter€sse da soêiedsde.

CLIUSI,LA OTTAVA - DOs LUCRoS, PRT.TU|Zo S E RETIRÂDA DE PRGLâBORE

I t dá
!!

Os sôcios no excrsício da administração e de crrgo na sôciedrde emprcsóriâ limitad4 tem
direito de umâ Etirada mcnsal, à título de pr&labore, em valor de cornum acordo fixado pclos
mÊsmoq scmpre Íespeiando os limites de dedutibilidadc permitidos pela legislrçÀo do imposto
de renda.
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- Todo dia 3l de dezembm de cada ano, é procedido o levântamcnto do
Balanço do Exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, disfibuídos ou suponados pelos
sócios na proporção dc suas cotas de cspital,

tl
itl!

PaÉgraÍo Pümeim

t

3

EI

Perágnfo Segundo - A critério dos sócios e no atendimcnto de intercssc da própria socicdade
emprcsária limitâdâ, o total ou partes dos lucros é destinada à formação de Reservas de Lucros,
no critério esrabelecido pela tei no. 6.4M1"16, ou perÍnânecem em Lucms Acumulados para
futura destinação.
CLÂU§ULA NONA-DA sAÍDÀ D§

sÓflo

3 .3

iI!{

I3

I

,

DÀ SOCIBDâDE

No caso de um dos sócios dxejas rerirar-se da socic{ade empresária limitada, dqveú notificár o
outro, por escrito, com anteced&lciâ dê 60 (sessentâ) dias c os seus haverss lhe serão
reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula seguinte.

ctÁusule
SOCIEDÁDE

DÉcrMA

-

DÀ Drssol"uçÁo, ExcLUsÃo E ueurDAÇÃo

DA

Falecendo ou intsditando qulqucr dos socios, a sociedade empr€sária limitsd& continuârá suss
com os herdeiros, suc€ssores e o incapaz. Não scndo possÍvel ou inexisindo interesse
^tividad€s
destB
ou do(s)ócio(s) rêmanesce[t{s), o valor de seus haverts seú apurado e liquidado co*r base
na situação patimonial da sociedade empresária limitada, À datâ da r€solução, vçrificada cm
balanço esleciâl levantâdo.
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VISTO:

DECLARAçÃo DE

sBrr'ço

DE AUTENTICÂÇÃo

[xsrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mranda Csvalcanti, Oficial do frinEiro Registro Civil de NesciÍEntos e Óbitos e Prívativo de C€sanEntos, lnterdiçóes e
Tuteles com atribuição de aulenticar e reconhecer firÍyEs da CoíErca de João Fessoa Caprtaldo Estado da làraibâ, em virtude de Lêi, etc...
DECLARA paÍa os devidos Írns de direito que o docufiEnto em ânexo identficâdo individuâlnEnte etn cade Código de Autonticêção Digitalt ou na
referida sequência, Íoi autenticados de acordo com as Lêgislações o nornEs vigentes!.
DECLARO ainda que, para gârântir transpârência e segu.ança juriica de todos os atos oriundos dos respectivos sêrvços de tlotas e Regisúos do
Btado de Pârâiba, a CoÍegedoria Geral de Justiçe editou o ProvinEnto CGJPB N 003/2014, deterninando â inserçáo de um código em todos os âtos
notoriais e registreis assin\ cada Selo Dgitalde Fiscalizaçáo Extrâjldicial contém um código único (por exenplo: Sero Dlgital: ABCl231íX1X2) e
dessa íorÍ8, cada autenticaçáo processada pela nossa Serventia pode ser confirnÉda e veríicada tantas vezes quânto Íor necêssário através do
raba, endereço http://corregedoriâ.tjpb.jus.br/selo-digiteu
site do Tribunalde Justçâ do Étado

de

A autenticâçáo digital do docuínnto faz provâ de que, na data e hora em que ela Íor íealÉâda, a êrp.esa DROGA ROCHA OIST. DE

M

E)lCAtú EI'ITOS

LTDA tinha posse de um docuÍrEnto com as rnesÍEs caracterbticas que foram reproduzidas na cópia autentrcadâ, sendo da eÍpresa DROGA ROCl.lA
OST. OE M EDICAM EITITOS LTOA a responsãbilidade, únicâ e exclusivá Delâ idoneidadê do documento aprêsêntado a este Cartório.

Bta DECLÂFlAÇÃO foi enitida em 20/07/20íE í0:59:02 (hor. local) através do sistenâ de autenticação digital do Cârtório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1', 10o e sêus §§ 1' e
da l',lP 220012001, cornc tarÍbém o docuíÉnto eletrônico autenticado contêndo o C€rtificado Dgital do titular do
Cârtório Azevêdo Bâstos, podêrá ser solicitado dúetâíÉnte a êíprêsa DROGA ROCI.G DIST. DE iTEDCAUENTOS LTDA ou ao Cârtório pêlo
endereço de e-íÍ6 il a utentica@azevedobastos. not. br

t

Para iníoífi€çôes

ÍEis detalhâdâs deste ato, acesse

o site

üp§l!e!&!gital.azevedobastos.nol.br e iníoÍía o Código do Consullê desla Declarcçáo.

Códlgo de Conrultâ d6stô t)êclaração:1034529
A consulta desta oeclaraçáo estará disponívelem nôsso síe âté 20/07/20í9 í0:46:45 (horâ locâl).
rCódigo de Autenticsçâo Oigitsli 271720071A1041230555-1 ê27172007181041230555-34
lLoglslaçõê6 Vlgontês: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, À.4edida ftovisória
Esladualno 8.72112008, Lei Estadualn' 10.132/2013 e ftovinEôto CGJ N" 003/2014.

n'

220012001, Lêi Fedêrâl no 13.105/2015, Lei

O reÍerido é verdâde, dou Íé.
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DÉcrNlA pRttIEIRA

Dr:sr MpriDr\l r,rNTo

-

Os administradores declaram, sob as penas da lei, expressamente que nÀo se acham
impedidos de exercer â âdministrâção da sociedade, por lei especial, ou ern vinude d€
condenaçâo criminal, nos termos do an. l.0l I, § I", da Lei n' 10.406/2002. bem como, não se
acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei n'8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIN{A SEGUI\DA

-

FORO

Para eventuâl propositura de qualquer âção ou proccdjmenlo ent c os sócios ou dclcs contra a
sociedadc empresiria limitada, lundada em suâ existência, administrâção ou neste instrumonto,
ficô eleito o foro da cidade dc Teresina, Estado do I'iaui, com renúncia expressa dc qualquer
outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja. ainda que venha oconer mudança de
domicilio de qualquer dos quotistas.
E por se estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento. cm 3 (três) vias de
igual teor para que produza seus legítimos e j
cos efcitos.
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VISTO:

DECI.ARAçÃO DE SBr'IÇO OE AUTENÍCAçÃO DIGÍTAL
O Bel. Válber Azevêdo de Mranda Cêvalcanti, Oicial do PriÍÊiro Registro Civil de f,lasciÍEntos e Óbitos e Privativo dE C€saírBntos, htêrdbões e
Tuteles com âtribuição de autenticar e reconhecer

firrEs da CoÍnarca de João Pessoa Capital do Estado da làreiba,

em virtude de Lêi, êtc...

DECLARA para os devúlos fins de direito que, o docunEnto em anexo identificado individualrÍEnte etn cada Código do Autenticsção Oigital' ou
referkla sequênoa, foi autenticados de âcordo com as Legislâçôes e norÍÍEs vigentes'.

a,a

DECLARO ainda que, parâ gârantir transperência 6 segurançe lurijicâ do todos os elôs oriundos dos respectivos sêÍviços de Notas e Rêgistros do
Étado de làreiba, a Corregedoria Geral de Justçâ editou o ftoviÍento CGJPB M 003/2014, delermnando a inserçáo dê um código em todos os atos
notoriais e regisirais, assim, cada Selo Dgital de Fiscâlização Extrâjudicial contém um códEo único (por exêíplD Salo Oigital: 44C12315-X1X2\ e
dessâ ÍorrÍ8, cada âutenticação processada pelâ nossâ Serventia pode ser coôfiríEda e vel.úDada tântas vezes quanto Íor necêssáno através do
site do Tribunalde Justiça do Estedo da làraibâ, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitau

A autenticação digitâl do docunEnto íez prova de que, na data e hora em que ela f oi realizada, a erÍpresa DROGA ROCttA OIST, DE i, EuCA ÉIilTOS
LTOA tinhâ posse de um docuíyEnto com as nEsÍEs caracterbticas que íoram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da enprêsa DROGA ROCIIA
DIST. OEMEI)lCAMEI.ÍTOS LTDA â rêsponsabilidadê, única ê êxclu6ivâ, pela klonêidadê do documento aprêsentâdo â êsl6 CârtóÍo.

Étâ DECLÂRAÇÃO íoi eíúda em 2Ol07/2018 íO:59r02 (horr locâl) âtravés do sisteryE de autenticação digrtal do Cartório Azsvêdo Baslos, de acordo
com o Art. 1ô, 10o e seus §§ 1" e 2' da NP 220012001, corÍE tanbém, o documento elekônico autenticado contendo o Certificado oig al do titular do
Cartório Azevêdo Bâstos, poderá ser solicitâdo direta.nentê a erÍpresa DROGA ROCHA OST. D€ MEDCAME.ITOS LÍDA ou ao Cârtório pelo
endereço de e-rÍEil aule ntice@azevêdobastos. not. br
Para inforÍEçôes

ÍEis detâlhâdas deste ato, acesse

o site b!!p§/ê!.19!g[al.azevedobastos.not.br

e inlofitê o Código dê Consulta clesta Declaraçáo.

Códlgo dê Consulta desta t,êclaracão: 1034529
A consulta desta Declâraçáo êstará disponivel em nosso site até 20/07/20í9 í0:46:45 (hora local).
rCódigo do Autêntic8çào Digital:27172007181041230555-1 a 27172007181041230555-34
10.40612002, tiêdida Provisóriá

!L.gi8laçõe8 Vigêntê3: Lei Federal no 8.935/94 Lei Federal no

n'

220012001, Lei Federal nô 13.105/2015, Lei

Esiadualno 8.72112008 Lei Estadualn" 10.1322013 e ProviíÍEnto CGJ N" 003/2014.
O referido e verdede, dorr fé.
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PX

.rorHA

rf

XOOALIOADE
YISTO:

'l

AI-TERAÇÃO CONTRATtIAl, r*'. 05
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE }'IEI)ICAMENToS
T,TDA. - EPP
c.N.P.,t - 05.J{Ít.s80()00 I -26
NIRE: 2220(123tt25-.1 DE: I 7.09.2002.
Pah l)resoÍe instrumcnto p3íiould e no mclhor lbnna de i,lkcilo. í)s ahaixo nrrini,,Às
ANTOfitO FRANCISCO ROCIIA DE AtrREU. bmsilsiro. nnluÍll d. Alto lonEa Pieur.
divorciado, cmprcsário, poíador da Céd$la de ldenrldadc n".:l?.50.1 SsP-Pl. C.P-F n".
153.049.ó51-51, domicitiado e residente n loteaÍrcnto,,\n8éli,.io. n't):4t. bâiíro l-âdciÍâ do
tlruguni, CEP - 64.057-(195, leresina Piaui e M^RlLIii\Ê ROCIIÂ DE ÀRRgLJ SÀNfOS.
br,$ilcir4 Norursl de Alto Longá - Piauí. viúv!, empresiÍi& poíadom ds Códulâ dc ldcoridâde n"
I.113.557 S§P-Pl, C.P.F n' 526.727 003'20. d(,niciliada e rcsidente à Quadra 77. çíse

('l:!): 6t.(]7i-)41J. Teresint . Piauí e
0l.Conjunlo Dirccu Arcovcrde L biiÍÍo í)irccn
^r.ú!erJe(nrprcsalriâ limilads DÍlOG^ ROCHA
componenks c()lno quolitilâs e sonrenle eles da Joci.'d0da
Naçõcs
DISTRIBIIInOtLA. DE MEDICÁMENTOS LTDA. - f,PP. quo gim nestô pr!ç.1i" na
^v.
Unid{rs, 10j6. bâiÍro Vermelhà, CLPr 6.1.019-l,i(1, lcrcsinr I'i.ni. C\PJ: 05.148J80i0001-2ó.
registro na JUCEPI sob o n" 22?00238:5-l de 17.09.1001 e úl[rm:t âllcírçào contmtual arquilo c
plotocolsds conr o nô l0l§11572-1 4e 27 /A*2A 10. Ítsolver üs somum acordo e nc melhor foÍntt
dÊ di.eío, altsrar c consolidsr as dispôsiçôe5 contÍ6tuâis vi.!cnlc\. a scquir:
I

-

DA ALTF,RAÇÁO CONTR{]',rrAL
ô
!l

CI,ÁUSULA PRtMF,IRÀ

§ ii

A pârtir desta dâts o objeto da sociedade cmpreúria liüitada será o ComérEio Atacêdisl',r
d§: Medicsrncnros € Dmgas de Uso umano; de lnstíümcnl.,s c MalDriais para uso Védico,
Ciúrgico Hospitâlür e dc Lâboratórios: de Prótese c ..\íligos dc Ô(opediri de t"1áquinns.
Aparelhos c Êqt-ripamentos pam lso Ôdonlo Àlódico-llospirâlar. Pancs c PeÇas: de Produtos
Odontdógicos e outrôs l)rsdutos: Cornól!'b Var§.iistir dc \4cdiai]nrenRrs enr Gcúi e o TransÍronc
It(rioviário dc Csrgd. cxcclo produtos periroms e mrürnçâs. inlermunicipsl. inlarrslâducl €

,

t
3

t

!I

tII { €
€

t

1

i

intemacionô1.

,
-

Podc a socieiade emprcsária limiladn. nos Iimites da lei. dedit,llr-*- a outrns
arividades. inclu:ive paÍticipâr dc sociedrde.

P!rllg.Efo Unico

s

&e

i

II - DA CONSOLTDÁçÂO DO CON'l'R^l'tJ S()Ctár DA
SOCI!:DADE
Í}ROGA I{O('IIA DIS'TRIBI"IDORÂ DI;
ET'PRISÀRIA LÍ}IITADA
]!I Ú]DÍCA

Ct.Á t:st

MEN'I'OS I.'TDA.

jl-A t,tu IÍ

EI

It

\ , t).\ I)[

\oI

N

-\( Ào §{}(

J

1.^r.

A sociedade empresáriâ
emÊrc§:rriul 'DROGÀ ROC.H^
DISTRIBUIDOILÀ DE M§DICÁMEN'IOS 1,1't)A - El'l'. s.ndu rcgid cstc conlmro st,.lal
pcla tai n" I0.406/2002. de l0 de janei«.r de 2002 (Códiso Civil de 200:) ú <úpletivamentc pcls
t,ci n" 6.404/76. de l5 de dczcmbN dc 197ó (lri dis S.,ciedade; por Âçôqs). benl como prlil
limilâdâ tê|r c(ÍDi, ir.fnc

lcgislação ad!indâ posteriormenre e âplicâdâ à tnnl<irlô.

§
L

\

§

h
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REPÚBLICA FEDERATIVÀ DO BRASIL
ESTAOO DA PARAIBA

CARTÓRo

;

Azevfuo BAsTos

FUNDADo EIr, 1888
'PRIMERO REGISTRO CIVIL D€ túSCIMfNTO E ÓBlrOS E PRIVAT|VO OE CASAMENTOS, TMTERDÇÔES
PESSOA

PI{

.FCLHAX"

Av. Epitácio Fêssoa, 1145 Barrro dos Estados 58030-00. Joáo Pessoa
83 ) 3244-5404 I Fax l83J 3244-5484
r/, w w.azevedobastos.not.br
2
cartorio@azevedobastos. not.br
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TUTE-AS DA COMARCÁ DEJOÃO
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PROCESSO

MODÂLIDÀi]E_-

)P

VISTO:

DECLARAÇÃo 0E

sB1flço

DE

AurE'ÍncAÇÃo usrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mrândâ Cavalcânti, Oficial do Rirneiro Registro Civil dê Nascinêntos e Óbitos e Fàívativo do CasarÍBntos, hterdçóes ê
Tutelas com atribuçáo de âutenticar e reconhecer firnBs da Coírarca de Joáo Fessoa Capital do Estâdo
DECLARA pâra os devrdos fins de direito que, o docuíÍEnto em anêxo identificado indivrdualrÍ€nte
referidâ sequêncie, Íoi âutenticados de acordo com âs Legislações e norfiEs vigentês'.

da

efi

raiba, em virtude de Lei, etc...

cada Código dê Aulenticêçáo Digitêtl ou na

DECLARO ainda quê, para gárantú transparência e sêgurançâ jurbica de todos os atos oriundos dos rêspectivos seryiços de i/otas 6 Registros do
Btado da Pârabe, a CoÍegedoria Geral de Justiçâ editou o ProvinEnto CGJPB M 003/2014, deterÍinando a jnserção de um códiJo em todos os atos
notoiais e registrais, assin\ cada Sêlo Dgital de Fiscalização Atrajudiciâl contém um código único (por exerypb Selo Digit.l: ABC1231tX1X2) e
dessa forÍÍÊ cada autenticação processada pela nossa Serventie pode ser conÍirÍyEda e veríicada tânias vezes quanto Íor necêssário êtÍavés do
site do Tribunalde Justiça do Btado da Pâraba, endêreço httpj/corregedoria.tjpb.jus.brÀelo-digrtat/

A aotenticâçáo digitêl do doc!ÍEnto faz prova de que, na datâ e hora em qle ela foi realÉadâ, a eÍpresa DROGA ROCtiA DISÍ. OE MEDICAÍIIENTOS
LTDA tinha posse de um docuíyEnto com as írÉsíEs carâclerísticas que forem reproduzidas na cópiâ âutenticada, sendo da êÍpresâ DROGA ROCttA
DIST. OEMEDiCAMETTITOS LTOA a responsabildade, única e exclusiva pêla idoneidade do docuíÉnto apíêsentado a este Cartóro.
Esta DECLARAçAO foi erÍitida em 2Ol07/2018 1O:59:02 (hor. loc.l) etÍevés do sisterÍB de autenticeção digital do C€rtório Azevêdo Bastos, de acordo
10 e 2o da MP 220012001, corno tar.bém o docunEnto elekônico autenticado contendo o Certúicado Digital do tituhr do
CâÍtório Azevêdo Eastos, poderá ser solrcitado diretâÍente a êÍpresâ DROGA ROCHA DIST.
EuCAÍt'l EilÍOS LÍOA ou âo Cártório pelo
onder€ço de e-ÍEil autentica@azevedobastos.not.br

comoArt. 10 10' e seus §§

hra

0E

infornÉçóês nEis detalhada6 deste ato, ac€ss6 o site lllp§/llllLjgital.azevedobastos.not.br e inÍoÍtlê o Código dê Consulta desta OêclêÉçáo.

Códi9o de Con.ulta desta Oeclarâção: 1034529
A consultâ destâ Cleclâraçáo esterá disponivel em nosso site até 20/07/2019 l0:46:45 (hora local).

tCódlgo de Autentic.ção Digltalr 27172007181041230555-1 a 27172007181041230555-34

tlêgi.laçóes Vlgentô3:

Lêi Fedêrâl nô 8.935/94, Lei Fêderal no 10.40612002, llledide Provisória
Estadualn' 8.72112008, LeiEstadualno 10.132,20'13 e Provirnento CGJ N'003/2014.

i'

220012001, Lêi Fedêrâl no 13.105/2015, Lêi

O rêÍerido é verdãde, dou fé.
C
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cl-.ttjst t,a sn<;utrrt)^ - DA sEI)E socIAt. r: Ft t.tÀt.
A srxicdadc cnrpresária limitada tem sua srdc r'uiul < ti,r,r na {renida Nações

-

1056. bêirro VermclhB. CEP 61.019-210. Teresina

la)rida§.

Piarrí:

Purigrrfir Único. A socisdsde emprcsaris limira{i! ãlüBlmsnrc nâ.! rn0nrim filiais, pâdl;d,i
qLnlqüer tempa, poÍ dccisâo exolusiva da sua ldmirisllação, lhriÍ- nrôôtcÍ ou cncermr filiri\

r

essritórios cm qualquer pàrlc do lerÍilório nacionrl. ilribui|do-lhes canrlrl ]3qlinomo.
necessário. obseh-ada s legislação rigcue sobre a nrtlérii!.

se

clAlist

l,Â

Tlilt{ l,tÍttA,

D()

e

{)lr.ll:'ro

O objeto da sociedsde cmpresária limitâda é o (\tmércio
de: N.edicamenms c
Drogas de Uso Humâno: de lnstrumentos e §late(i6is pÂÍâ uso l\,lcdico.
^lâcâdisu
Cir!Ígico Hospitalar e dc
Labordtório§: dc

Ihlese e Aíigos de Ofiopedis: Je lváqúinír. Apürelhos e EquipaÍsenh)s prrn

uso Odonro Médiao-llospilalar, Pqncs e Peçiri de Prod(Jtor ()dônlológiGos c Oulros PrcduÍos: o
Coméroio Varejistr de lvledicernenlos etn Ceml e r) Imnspoíie Rodoviitrio de CaÍgá. r.'x{ero
prcdutoí parigosos c mudançâs, intennunicipâ!, interestadual e intcrnacional.

Prrígrrfo Único -

Podc a sociedâde empresâia limitadr. nos limites da lei. dedicar.se a outrss
alividâdcs, inclusivc pârticiJrar de so(iedad.,

CI,AIJSI]LA QUÀRTÀ

.

DO CAPIT.A.L SOOAL T) RE§PONSABII-IDADE

DOS

soctos

O Câpihl Socisl subscrito e loÍalrnenle integrnlizirdo é dc R$: 3Í0.000.00 (rrezcntos c
cinqüena milresis). está dividido enlro os socios cm l5ü.000 (rrez.nros e cinquenrâ mil) quiltas
de R$: 1,00 (um re!l) cada uma.
Em face dô slpra estabelecido as respeatisâs pâírcipâçôcs dos quoriíâs no caFital s()ciâl

l
I

ér

À\TONIO FRANCISCO IIOCHÀ DE ABREIJ
326.690 cotâs no valor unitário de R$. 1.00{uirr rLul). qlrc correspondc a 91.140/0 do
capital sociol no valor lotal de 12f,.690.00 (trçzeotos e \ ifrc c seis nril. setscertos e
noventa
R§r 326.ó90.t{)

rcais)

MAIULENE ROCHÀ DI ABREU SÁNTOS
l

21.310 cotôs no vâloÍ unk&io dc RS 1.00(um reel), que corÍesfronde a 6.óó% do câpilal sociol no vllor totol de 2i.i l0 (vinte c três mil. kez$tos e dez n
IIS: 13.J10,00
totalizMdo 150,000.00 (üeze os e oinqucntâ mil
RSI 350.000.00

rcâisl

ais)

PàÍigrrÍr, SegoDdo Â responsabilidadc dos sócios e ioiidárià. limilídâ

,ro valor do Copilal
Social inrcgralizado.nostemrosdoâ.!igot.052daLein'10.J0ír'200:,deI0de.laneirode2002.

CLÁUSULÀ QUIN'I'A

-

DAS

QIIOÍA§

Âs cot4s de cspitâl sâo indivisíveis e nâo podem ser c.didâs ou lransferidas senr o
€xpresso consentimcnto da socicdadc, côbendô cm igualdade de preÇo c condiçõcs. o dircho dr
trarsferéocia

!o

sócio que queirâ ddquiri-lus. no

cl\o dr

I

l

âl1:lrm c.rtista prelc dcr a.eder às que

possui.

,§.

s

(
/
\,

*

,f\
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ESTADO DA PARA|BA
CARTÓR'O AZFl/ ÊDO BASTOS
FUNoADo EI\,I 1888
PRIMERO REGISTRO CIVIL DE?üSCIMENTO E ÓBÍOS E PRVAÍ|VO DE CASAMENTOS, titTERDçÔES E Tt TE-AS OA COTTARCA OEJOÁO
PESSOA

PiÍ

.:oLHAflo

PfrOCiS§O
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Av. Epitáclo Pessoâ 1l45Bairrodos &tados 58030-00 Joáo Pessoa
Tel.: i83) 3244-5404 / Fax $3) 3244-54A4
http:r!r' w w.âzevedobastos.not.br
E-rnail: cartoÍio@azevedobastos.not. br
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M0ir.LiDADE
VISTO:

DECLARAÇÃo DE sEFnr'IÇo DÉ AI,IENTICAÇÃo dGÍÍAL
O Bel. Válbêr Azevêdo de Mranda Cavalcanti, Oficial do RinEiro Registro Civil de NasoiíÉntos e Óbitos e F,rivativo de CâsarÍBntos, htêrdçóes e
Tutelas comatribuçáo de âulenticar e reconhecer firíEs da CorBrcâ de João Pêssoa Cápitaldo Btado da hraiba, emvirtudê de Lei, êtc-..
DECLARA pâra os devi,los íins de direito que, o docuÍÉnto em anexo identificado individualíÉnte em cada Código de Autenlicaçáo Oigitall
referida sequêncra, íoi âutenticados de acordo com as Legislaçóes e noríEs vigentes!.

ou íra

DECLARO einda que, para garantir transpârência e seguÍançe jurhica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços dê Mtes e Registros do
Btado da Paraúê, a CoÍegedoriê Geral de Justiça edÍtou o BoviíÉnto CGJPB M 003/2014, deterninando a inserçáo dê um códiÍlo êm todos os atos
notoriâis e rêgistrais assin\ cada Selo Dgital de Fiscalizaçáo útrajudicial contém um código único (por ereÍplo: Sero OrgiÍrrj A8C12315-X1X2\ e
dessâ foríE, câda autenticação processâda pele nossa Serventia pode ser confrmada e verificâdâ tantâs vezes quanto for necêssário através do
site do Tribunalde Justiçâ do Btado da Paràbâ, enderoço http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitây

A autenticaçáo digital do docurÍEnto f az prova de que, na data e hora em que ela f oi realzâdâ â enpresa OROGA ROCIIA OST. DÉ i,l EDNCAU ENTOS
LÍDA tinha posse de um docuÍEnlo com as nEsrrtss caraclerbticas que foram reproduzidas na cópia âutenticadá, sendo da enprese DROGA ROCttA
0lST. DEMEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, únice e exclusiva, pela idoneidâde do docuíÍÉnto aprêsêntado á este Cártóno.

Bta DECLARAÇÁO foi eÍnidà efi2OlOlt2O18 10:59:02 (hoíâ local) através do sislerÍE de autentrcâção digítal do Cârtório Azevêdo Bastos, de âcordo
comoArt. 10 100 esels§§ 1o e20 da MP 220012041 coÍrD também, o docuÍEnto eletrônico ãutenticado contendo o Certificado Digitaldo titulaÍ do
Cartório Azevêdo Bastos poderá ser solrcilado diretaíÉnte â êÍpresâ TROGA ROC}IA OIST. t)E MEDCAMENÍOS LTOA ou eo C€rtório pelo
endereço de e-ntsil autentica@azevedobastos.not-br

àra

inÍornEçÕes ÍBis detalhadas deste ato, âcesse o site ltlpsr/autd]gÍtal azevedobastos.not.br e i^lo.íF- o Código de Consulla desta Declaraçáo.

Código de Consultâ desta Declaração:1034529
A consulta dêsta Declarâçáo estErá disponível em nosso sile até 20/07/2019 10:,16:,15 (hoÍa locãl).
rCód igo dê

A utê

ntlca çáo Oigital27172007181041230555-

1 a

27172007181041230555-34

lLegislaçóêB Vigêntes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Fêderal no 10.40612002, lvbdkjâ ftovisória

n'

220012001, Lei Fedêral no 13.105/2015, Lei

Estâdual no 8.72112008, Lei Btâdualno 10.132/2013 ê ftovinÉnto CGJ N'0032014.
O referido é

verdade dou Íé.
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CLÁUSUL-A sExTÁ

-

Do

plt{z()

DE DriR.AÇÃo

A duroçio ds sociedadc eflprt'sáriÊ hmiloda ( for tcmp,r indctc'rnrinajo. podendo ser
eltinta por ',ontâde dos úcios e oos casos previíos em lci.
cLÁusul,A sÉTltLA. - DA AÍ)MISTSTRACÀo
A

limÍiliia r eÍercida pcl.rs sociosi ANTOfilo
e I!'IARILE:\|[ ROCIIA DE ..{BREU SÀNTO§.

adminisração ds sociEdâdc empÍrsáriü

FR{NCISCO ROCIIA DÊ ABnEti

qualificadas no prcâmbulo destc irlslrumcnto. quc para lanto assinitm enr c(rrU{.rn(o

LrL

cridito. conlratos. cnd!)sso!, e o que miis
nccessario litr püra admhislrÚ;ão dr soliedãdc, fxxlem dclcgar podcres il tcícerros por
procurÀçÀi) com lins e flrâzos dclominâJ$s. pára lrrr(, dr rssunlos do intcress. dB socicdadc.
isolâdamcnle, 1ülos os papéis. docurnenl():i. tílulos dc

CLÁTJsUI,^ oITAvA

- Dos LUcRos. PREJUiZ(t§

E RETIRÀI}Á

Dg PRÓ.LAB0RE

Os sócios no exercicio da âdministmçào c dc c&rgn nâ sociedâde.rnpresiria limitada. tcm

diÍeito dc únrs .ltirada mensâl. à litulo de pró-labo.c. (rn v$lor de comunr 0cordo fiÀado Fslos
mcsmos. sempíe rcspeirando os limilcs de dcdutihilidr(lc 6rnritidos pela lcSirlâçãô do imposto
do ftndâ.

Porúgrtío l'rilnelro - Todo dia 3l de dezembro de

cocla ano. é procsdido o lcvantânrênto do
Balanço do Exercicio, scndo os lusros ou Frejuízos v€rificâdos. distrihuidos ou supoíâdos nclos
socios na proÍ,orçÀo d€ suas cotas dc caFit8l

PsrâgÍufo Segundo - A eÍitério dos sócios e no Írtendi,ncnlo ds ürtgreslie dâ Fróptiil sociedâde
enrprcsiá.h limilada, o totÂl ou partes dos Lucn)s é destinada à tormação de ReseN&s de LuçÍos.
para
no cÍitério Êsabclecido p6l{t L-€i n'. ó.404/76, ou pcrmancçam em Lusíos
luturâ destinâçào.
^cumulsdos

CLÁUSULA T-ONA

- DA SAIDA DE

t

SOCIO Dl\ S('CIEDADE

No c.lso de um dos sócios desejas retiror-se da sociedad(. emprcsúna

ouÍro, poÍ cscrito. com â[tecedência de 60 (sessenlr) dias

li

c os

ilsda. deveÍá notificsr o
seus haveres lhe serdo

§

t

rsembol$dos nâ modslidâde que ie estâbelecc nü qláusuli scguinte-

clÁusulÀ

DÉcrMA

SOCIEDADE

-

DA Drssot-uÇÀo. U\CL['sÀo t]. LrerrtDÁÇÃo t).\

,

liâlecendo ou i[terditando qualquar dos sócios, a sociüi.rde ernprcúrià Iimi€da continuaÍá suali
Atividâdes corí os herdeiÍss, suc6sorcs e o ircapeT. \Âo sendo posslvel ou incxistirdo intcEsse
dcstei ou do(s)ócio(sl re rancscfite(s), o loloÍ de seus hayeÍes seÍá spurado c liqr.ridado com base
nI silua{rô patrimonial dá so.i.dirde empresfuir limitsdã. â dâlâ da rcsolLrçào. vcriíicsdô Em
ba,anço especial,eranlâdo.

(.'t_^ust't.^ DE(

llt^ PRnlt

{,\ - t)t.rst}tPEDI\ll

J

\ ro

Os sdministÍsdoaes dcclaram, §ob its pcnas da lei. ê^prcssamente quc nào 5e alharn
impcdidos de exerccr e adminisrmçâo da sociedadri. por lei cspeciâ|. ou em vinudc dc
condenaÉo criminal. nos lermos do an. l.0ll. § l'. da l.ci n" 10.40ó12002. herí como. nào se
acham incuÍsos na proibiÇão de ilrquiv&nento previslo ni l,ei n" 8.9i4194,
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MODÀLI [À]Ê
VISTO:

nEcLARAÇÃo DE sERvtço DE AUTENTtcAÇÃo

ocrrAl

O Bel. Válber Azevédo de Mrandâ Câvalcanti, Oíicial do PrirEÍo Regisho Civil de Nâsciírpntos e Óbitos e ftivatrvo de CâsâíEnlos, lnterdiçóes e
Tltelâs coír atribuiçáo de autenticar e reconheceÍ firrnes da ConErca de João Fessoa Capiteldo Estâdo da PaÍaiba, êmvirtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos Íins de dÍeito que, o docuí€nto em anexo identificado indMrduâlnEnte em cada Código de Autenticaçáo Oigital' ou na
ÍefeÍrda sequência, for autentrcados de ecordo com as Legishçóes ê norÍyEs vigentes'.
oECLARO ainda que, para garantir lransparência ê seguránça jurrlica dê todos os atos oaiundos dos respectivos serviços de füotâs e Registros do
Estâdo da Peraibâ, â Corregedoriâ Gerâl de Justiça edito! o Provirnento CGJPB N 003/2014, detêrninando a inserçáo de um código em todos os âtos
notoriais e registrais, ãssim, cada Selo Egitâl de Fiscalrzaçáo útrajudicial contém um código único (por ereÍplo: Solo Dlglt.l: 48C12315-X1X2) e
dessa íorÍ8, cadâ âutenticâção processâde pelâ nosse Serventia pode ser confirnEda e veríicada tantas vezes quãnto íol necessário akavés do
site do Tribunalde Justça do Estâdo dâ àrabâ, endereço httpr/corregodoria.tjpb.ius.br/sêlo-d.g ay

A autenticâÇão digitaldo docunEnto faz prova de que, na data ê hora em que ela foi realizada, ê erypresa OROGA ROCIU t)lst DE MEDICAMENTOS
LTDA tinha posse de um docuíÍEnto com es íÉsÍÍÉs caracterbticas quê foram reproduzidâs na cópia autenticadâ, sendo da €npresa DROGA ROCIIA
DIST. OEiTEDCAMENTOS LÍDA a rêsponsabilllade, únrcâ e êxclusivâ, peh idoneidade do docuíEnto apresentado a este Cartório.
Esta DECLAF(AÇÁO íoi erÍrtidâ em 20107/2018 lO:59:02 (hoÍa local) através do sisteíÍB de autenticaçáo digital do Cártório Azevêdo Bêstos, de acordo
com o Art. 10, 100 e seus §§ 16 e 26 da MP 2200D001, corno tarÍbén\ o docuíÍÉnto êletrônico âutenticâdo contendo o C€rtificado Digitâl do iitulêr do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado dirêtâríEnte â enpresâ DROGA ROCIIA DIST. DE MEDCAMENTOS LTOA ou ao Cartório pelo
endereço de e-nEil autentica@azevedobastos.not.br
FbÍa inforÍÍBÇóes rÍ6is detalhadas deste ato, acesse o site

Códlgo do Consulta dosta

De

!!!ps //autdigrlal.azevedobestos.ôot.br e inÍoría o Código de Consulta desta Dêclaíaçáo_

claração: 1 034529

A consulta dêsta Declaraçáo estará disponível em nosso site até 20/07/20í
rCódigo do

A utê

ntica çáo Disital:2717200718'1041230555-

I

í 0:,í6:/í5

(hora local).

1 a 27172A071A1041230555-34

rLegislaÇõeô Vlgonte!: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal nô 10.40612002, iêdila Bovisória
Btadual

nô 8.72112008, Lei

Btadualno 10.132/2013 e ftovirnento CGJ N'003/2014.

^'

220012001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei

O referido é verdâde, dou Íé.
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Parâ eventusl pmposirura de qualquer âção ou procedinrento cntr" os
o, deiôs contÉ a
sociedade emprcsária limitadr, fundâda em sua existêr](ia, adminisrração oir iresie insrÍurl1ênto.
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MODAT.!OADE

VISTO:--,,.
DECLARAÇÁo oE SRr'IÇo DE AuÍE\TTEAçÃO DIGTAL
O Bel. Válber Azevêdo de Mranda Cavalcanti, Oficial do PliÍBiro Registro Civil de NâsciÍnentos o Óbitos e Fjlivâtivo de CasaíÍÉntos, htêrdçóes e
Tutelas com ataibuiçáo de autenticâr ê rêconhecor firnEs da ConÊrca de Joáo Fessoá Cápitâl do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, êtc...
DECLÂRA pãra os dêvkjos fins de direito que, o docuíÉnto em enêxo identíicado individualrEnte em câdã Código de Autenticação Digital' ou na
reÍerida sequência, Íoi âutenticâdos de acordo com as Legislações e norrÍEs vigentes'.
DECLÂRO ainda que, para garantir transparência e segurânça iurhicâ de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de tlotas e Registros do
Estedo dâ Paraibâ, e Corregedoria Gêral de Justiça editou o ftoviÍBnto CGJPB N 003i2014, deterÍúnândo a inserção de um código em todos os atos
notoriais e regisÍais, assim, ceda Selo Digitel de Fiscalizeção Extrajudicial contém um código único (por exeÍplo: Selo Digital: ABCr2US-X1X2) e
dessâ fornE, câda autenticação pÍocessada pela ôossa Serventia pode ser confÍÍEdâ e veríicada tanias vezes quanto for necessário através do
site do Trib!nâlde Justiça do Estâdo dâ Fbraba, êndereço http://corrêgedoria.tipb.jus.br/sêlo-digitáU

A autenticaçáo digital do docuÍênto íaz prova dê que, nâ data e hore em que elê foi realizadâ, a erÍpresa DROGA ROCI{A UST.

DE

MEDCAMEI.ITOS

LTDÁ tiôhe posse de um docunEnto com âs ÍEsíÍâs caracterbticas que íoram reproduzidas na cópiá autenlicada, sendo da eíÍpresa DROGA ROCItÂ
IISÍ. DE M EDICAMEI.ITOS LTOA a rêsponsabilrdade, única e exclusiva, pele idoneidade do docurênto apresêntado a êste Cartório.

Eta DECLAR

ÇÃO foi erÍtida em 2Ol07/20íE lO:59:02 (hora local) através do sisteÍÍE de âutenticâção digital do Cârtório Azevêdo Bastos, dê acordo
1o e 2' da llP 220012001, conp tarÍbérn o docunEnto el€trônico autenticado contendo o Certificado Clilital do titular do
Cârtório Azevêdo Bãstos, poderá ser solicitâdo diretaÍÍEnte a erÍpresa OROGA ROCl,tA OST. DE MEDCATúB.ITOS LÍDA ou ao Cârtório p€lo
endereço de e-nEil autentica@azevedobaslos.not.br
com o

Art. 10, 'l0o e seus §§

Para iníorrÍEções mais detâlhadas deste ato, acesse o site

!!!os //autdigrtal.azevedobastos.nol br e iníofitE o Código de Consulla dastâ DêclaÉçáo.

Código de Con3ulta desta Declaração:1034529
A consuha desta Declãraçáo estará drsponível êm nosso site âté 20/07/2019 í0:46:45 (horâ local)
rCód igo de Autê nticâçáo Olgltali 27172007181041230555- 1 e 271720071A1041230555-34
'Lêgi8laçõe8 Vigontêsr Lei Federal nô 8.935/94, Lei Federãl n' 10.406/2002, [4edrda Provisória
Btadual no 8.72112008. Lei Estadual nô 10.132/2013 e Provirnênto CGJ N'003/2014.

^'

220012001, Lei Federal

n'

13.105/2015, Lei

O referido é verdade. dou íé.
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AI,1'ERÀÇÀ() CüNTRATt]A r, n* o. 06
DIIOÇÂ ROCHA I}T§TRIBIIIDORÂ »Ii MEDICAM§}{TOS
LT»A. - NTP
C.N.P..l - 05.3,18.5801000 I -26
fi[IRE: 22]002382§-4 D[: 17,0r,2002.

Itlo pre*ntc il]strum$rto particular e na ficlhor hrma dc direito, os lbaixo rçsinados
ÀN'fOa{!() TI{ÀNCISCO ROCHÁ Dtr AllR[Il. hmsileiro. natum] ds Alto longa - Píaui.
rlwido em I ü.t'l1- I 958, djrorciarlo. emprerário. ponatlor dr CedLrla de ldenr idade n". I I 7.5íÉ SSPfl. C.P.l n". t 53.049.ó51-5-l- tlomiciliado r rcsid.nte nn l(,*air}cnto Angelica. no 62'18, bairm
Ladeirs do l,ruguai. CEP . {í.0í7-09,s. Teresinn - Piauí e MARILDNE ROCIL{ DE ABRELI
SÀ]\TOS. tlasileira, Nârurâl de Alto Lungá - Piaui. nai.cida enr 04.09.1971. viúva. empresária,
f»rtadonr dn {)rtdula de ldentidâds n" !-l 13.557 SSP-II. (i-P.F n". 5:6.??7-ô03-20" domicilia{a c
r$id$te à Qusdra 77. casa üS.loniunto llireu Àrcovrrdr l, b*inrr Dirceu Anovede. CEP:
64.07?-2.10. Tereslna Piaui e componentcs c$rlx) quotislâs e somente eles da sociedsde
cmpresária lirnirada §RO{iA ROCIIA nI§TRIBIIIIX}RA DE MI,DICÂMENTO§ L?§A. §PP. que girr,ie$tâ prârçâ, na Av. §açôer t]nidas, liljl. tnirro Venntlha. CtP rr4.0l,l-2-10
To§sina -.fissi, CNPJ; 05.-l'{8.58010001,;2{t, re&istrô nit Jl.lCfPl soh o n" ?2200238?5-.1 dc
17,0r.200: c última rltsrásãô coítrüiual &rq$ivo r polocolada com o n" 10i326249{ de
0lll0,r:fll0. resolvrn de comum acordo e na melhor tirrma r.lc direito. altçrar e consolidar as

,

l,

Jisposiç,)es contraruais rigcnrc.. u :cr:'rir
r

-

oA ALr&rtAÇÁo

conr*.atult,

CLAU§I,LA PRIM§IRÀ -.DA §E,Df:
;\ partir desta dirla a sociedarie empresaria limitâdt pâs§â a.ler nnvo endcreço Av. NaçÔes
I.hidas. li)69" baino Vemelha. CtlP: 64.0 i 9-?i{}. lcresina - Piaul.

u - »^ coN§ol-mÀÇAo D() coNTltÀT() socl^L DÁ §oCIEDADE
UMPRI§ÁRIÁ T,I!I{I?ÂDÂ ., OR()CA üOCIIA DISTRIBUIT'ORÂ DE
]!IEDICÀ§TI)]\'TOS LTDA

^

EI'I'"

cl,,{|stll-À t,RlMxrRA §ÂDIiNOMII{ÁÇÃO

S(X:1.{1.

Á sociedade f1nftlesiiriü iimilada tem .{!i1o Íi)me empresarial '§ROGÂ ROC,HÁ
DtST&lBlllDORÂ frf, M§IIICAMLNTOS LTt)Â - EPP', sendo §gidâ e§tc contrâlo §ocial
pela l-ei no 10.:1061100?. dc l0 dc iâ{ciro dc 2002 ((lixiigo Civil de 2001) e supletivamente peln
l-ci n" ír.4i),1176, dg l,§ de dezsmbro d{ 197ô lt-çi das llrciedadcs por Açôcs}. bem como pela
legislaçâo rdvinda posle.iormente s aplicada à matéria.

k

c|-Át,§l]r,Â sEoU§DA - »Â §§DÊ SOCIÂL § FILÍÀ|,
À sociedadE emprcsária limitada tem :rua tdt
b8iÍÍo ver'l]slhâ. CI]P ó4.0ts-230. Tsrcsinâ" lliaüíl

social e loro na Âvenida Naçôer l.lnidas,

1069"

l'arágra{o

Ílnir:o

ü

A sociedadc cnrprcslria limitada alurlmcnt!'oão mantéü! fi1iais, pod
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VlST0rDÉCLARAçÃo DE sERl/tço DE ALnEiÍÍtcÂÇÁo

uorAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mranda Cavâlcanti, Oíicial do ãinErro Registro Civil de NasciíÍEntos e Ôbitos e ftivat,vo de C€saíEntos, hterdçó€s ê
Íutelas comatribuiçáo de autênticar e reconhecer íirÍÍÊs dâ CoíÉrca de João Fessoa Capitaldo Estado dâ Pâraba, emvirtude de Lei, êtc...
DECLARA pera os devidos fins de dheito que, o docuÍÍEnto em anexo identificado indivrdualnEnte em cada Código de
reíerida sequência, foi autênticados de acordo com as Legislações o nornas vigentess.

htlenlicaçáo Digitalt o!

na

DECLARO eindâ que, para Oarântir hansparência ê seglrânça jurilica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços d€ füotâs e Registros do
Estêdo da làraiba, a Corregedoria Gerâl de Justiça edrtou o ProvirÍ€nto CGJPB N 003/2014, detêrninando a inseÍção de uln código em todos os âtos
notoriais e rêgistrâis, assím, cada Selo oilital de Fiscalização Extrajudicial 6ontém um códrgo único (por exerplo: Sêro Olgltal: ABC1231*X1X2) B
dessa íorÍ8. cadâ êutentcâÇão processâda pelâ nossâ Serventia pode ser confirnEda e verficada tantas vezes quanto íor necessário atravês do
site do Tribunalde Justçe do Eslado da àrebâ, endereço httpr/corregedoriâ.tjpb.jus.br/sêlo".digíâU

A autentrcaçáo digital do docriÍÉnto íaz píova de que, na datâ e hore em que ela foi reêlizâda, a eÍypresa oROGA ROCIIA DlSl DE M EDICAI{ ENTOS
LTOA tinhâ posse de um docuÍÍEnto com âs nÉsÍrBs carâcterbticas que íoram reproduzidâs na cópia autenticadâ, sendo da gnpresa D6IOGA ROCIiA
OIST. OEMEDICAMENTOS LÍOA a responsabilidedê, única e êxclusivâ, pêla idonêidade do docuÍÍBnto apresentado a este C€rtórD.
Esta DECLARAÇÃO foi enitida em 2Ol07/20í8 1O:59:02 (hora local) através do sisteÍne cle autenticação digital do Cartório Azêvêdo Bastos, de acordo
com o Art. '10, 10o e sêus §§ 1' e 2' da MP 22001200'1, corÍE târÍbám, o docunFnto êletrônico autenticado contendo o Cêrtficado Digíal do titular do
C€rtório Azevêdo Bastos poderá ser solicitado diretârÉnte a enpresa OROGA ROCHA OSÍ. 0€ I|IEDCAMENTOS LTDA ou ao Cartôrio pelo
êndereço de e-ÍÊil âutentice@azevedobastos.not.br
Parâ inforÍEções nBis detalhadas dêste ato, acessê o site !!!p!le!&Ljgrtal.azevedobastos.not.br e iníorre o Código de Consulla dosta Declataçáo.

Código dê Consulta dostâ O€claÍação:1034529
A consultê desta Dechrâção estará disponível em nosso sitê âté 20107/20í9 í0:it6:ils

(hor. local).

1Códlgo de

A utê nticaçáo Olslts| 27172007181041230555- 1 a 271720071a1O4123O555-34
:Logi8laçôos Vigentos: Lei Federal n' 8.935/94, Lêi Fêdêral no 10.40612002, ftêdida Plovisória no 220012001, Lei Fedêrâl n0 13.105/2015,

Btaduâl

n0 8.72112008, Lei

Lêi

Étadualno 10.132J2013 e frovinEnto CGJ N'003/2014.

O reíerido e verdade. dou fé.
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VISTO:

2t1
qualqucr icmpo, por decisão exclusiva da sua administração. abriÍ, rl,ântei ou'incerrai filiais e
escritórios em qualquer pârte do território nacional. .rtribuindo.lhes capiral aulônolho. se
nt'cessário. ohscrvuda a lcgislaçào
"

igcnrc sohrs n 6o1.rr1-

ct.Âlrsut-Â TItRCta,tRA - rlo 0&,r]T()
O obieto da socicdade empreúria limitâds é o Comercio Atacadista dc: Medicamentos c
de t lvr Humanoi de lnstrumentos € Materiais para uso Médico. Ciúrgico Hospitalar e de
I-rboratórios; de Prótese Dentária e Anigos de Onopedia: de Máquinas, Aparelhos c
Equipamentos para uso Odonto-Médico-Hospitalar. Pancs e Peças: de Produtos Odontológicos e
Outms Produtos: o Comércio Vareiista dc Medicâmentos cm Geral.

Drogx

PrrágnÍo ilnico - Prde I socied8de empreyiria limitarja. nos limíes da lei. dedicar-se s outras
atividades. inclusive participar de srrciedade.

I)O ('^PtT^1, SO('tr\r. I

CLÁUSULA QUARTA

RE§PO\S,\Bl l.t D^DE DOS

SÓCTOS

O Capital Srxial subscrito e rotalmentc i,rtegrâliTado é de R$: 350.000.00 (trezenhs e
cinqüenta mil rcais), está dividido entrc os sócios em .150 00O (tr€zenlos e cinquenta mil) quotâs
de R§; I.00 (um rcal) cada umâ.
llm tàc€ ds supra eskbelecido a^s rsspectivâs paflicipaçõ€s dos quotistas no capital social
é:

I

ANTONIO TRANCISCO ROCHA DF, ABRET]
J 26.690 cotas no valor un itório de R$: I .(X)(um reâl). que concsponds a 93.34% do
capital social no valor tt»al rlc i26.69(1.0t) (trezentos e vinte c seis mil. seis,centos c
nôvcnta reâis)
RS:32ó.ó90,fi1

MARILENE ROCIIA DE ÁBR-EU SANTOS

l0

cotas no valor unitório dc R.$ I .0fium reul). que conesponde a 6.6ó% do caR$: 23310.00
2i.il0 (vinlc c três mil, trc/-cnn)s e dez
R:[: J50.000,{X)
totalizsndo -150.000,00 (rrezentos e cinquenu mil
2J.3

pilal social no valor rotal de

reais)

reais)

PsÉgrefo Seguodo A responsabilidade dos sócios é solidária e limitada ao valor do Capital
Srxial integralizado. nos termos do anigo | .052 da I ci n" I 0..106/?00?, de l0

de

janeiro de 2002.

cLÂusuLA QUTNTA - I)ÀS Ql.'O'l'AS
qolas dc capital sôo indivisivcis e nâo podem scr cedidas ou transferidas sem o
^sconssntinrento da socicdsde. cabendo em igualdade de preço e condiçõcs, o direito de
expresso
transferência ao sócio que qucira adquií-las. no caso de algum cotista prctender ccder às que

Isssui.
CI,ÁUSUT,A SEXTA

-

L

DO PRAZO DE, DURAÇÃO

emprcsária limitada i por tempo indetcrminado. podcndo scr
por vontade dos sócios e nos casos prsvistos em lei.

A duíação da sociedade
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REPÚBLICA FEDENATIVA DO BRASIL
ESÍADO DA PARAíBA
CARÍÓR'O AZEr'ÊDO BASTOS
FUNDAOO EIt 1888

PRIMERo REGISTRo

cIvIL oENAsCIMENTO EÓBITOS EPRIVATIVO

DE

CASAMENTOS, INTEROçÔES ETUTE-AS OA COMARCA OEJOÁO

PESSOA

PM
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I

IROCESSO

a

Av. EpÍtácio Pessoâ, '1145 Bairro dos Êstados 58030-00, Joáo Pessoâ
Íel.: (83) 3244-5404 / Fax: 1.83) 3244-548/
L
httpr /Í w w.âzevedobastos.not.br
Éírail: cartorio@ezevedobastos.not.br
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fuIODALIOADE
VISTO:

DECLARAÇÃo oE sERl/rço D€

AuÍEÍncAçÂo osrAl-

O Bel. Válbêr Azevêdo de Mranda Cavalcanti, OÍiciâl do PriíEiro RegisÍo Clvil de NasciÍEntos e Óbitos e Privativo de CasaÍYEntos, hterdições e
Tutelas com atribuiçáo de eutênticar e reconhecer firÍEs dâ Cornarca de João Fessoa Capitaldo Estado da Paraiba, emvirtude de Lei, etc...
OECLÂRA pâra os devidos Íins de direitô que, o docunEnto em anexo identíicâdo indúidualíÉnte em cada Código de Aulonticeçéo Digital'
reíerda sequênciâ, íoi autenticados de acordo com as Legislaçôês e norÍEs vigentes!.

o!

ne

OECLARO aindâ que, parâ garantir transparência e segurânça jurhrca de todos os átos oriundos dos respectivos serviços de lbtás e Registros do
Estado da PeÍaibe, a Corregedoria GeÍal de Justiça edito! o ProvirÍEnto CGJPB N 003/2014, dotêrninando a inserção de um código em todos os atos
notorieis e registrais, assim, cada Selo oigitaldê Fiscalizaçáo Ejdrajudicial contém um código único {por exeÍplo: Sêlo Dlgltrl: 48C12315-X1X2) e
dessa íoíÍyE, cadâ autenticâção processâdâ pelâ nossa Serventia podê ser confirrÍBda e verííicada tantas vezes quanto for necessário através do
site do Tribunalde Justiça do Estâdo de Pareibe, êndereço httpr/corregedoriâ.tjpb.,us.br/selo-digitây

A autenticaçáo digital do docuÍEnto faz prova de que, na data e horâ em que ela foi realizada, a enpresa DROGA ROCfiA DIST. 0E MEIICAMENTOS
LTDA tinha posse de um docuÍÍBnto com âs nEsnBs caracterbticas que foram reproduzidas na cópia autenticâda, sendo de eíÍprêse DROGA ROC}lA

USI

OEMEDICAMEI.ITOS LTDA a responsabilrdade, únrca e exclusiva, pela doôeidade do docuírÉnto epresentado a este CártórD.

Esta DECLARAÇÁO foi eníida em 2Ol07/20í8 íO:59:02 (hoÍâ Iocâl) êtravés do sisterÍE de a[rtênticação digital do Cartório Azêvêdo Bestos, de acordo
com o Art. 1ô, 100 e seus §§ 1' e 2" da MP 220012001, corno taírbén o docuíEnto eletrônico autenticado contendo o Ceítíicado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretaírEnte â enpresa DROGA ROCI-U fXSÍ. DE ÍiIEDCAMENÍOS LTDA ou ao Cartório pelo
êndereço de e-rnail autênticâ@azevedobastos.nol.br

àre

infornEçóes ntsis detâlhadâs deste ato, acesse o site [!!ps //autdig tal.azevedobastos.not.br e inÍoríê o Código de Consulta desta Deêlaêçáo.

Código de Consulta do.tâ Doclaração: I034529
A consuliê desta Declaração estará disponÍvêl em nosso site até 20/07/20í

I

í 0:46:45

(hora local).

'Código de A ute ntica çáo Oigital:.27172007181041230555- 1 a 27172A07181041230555-34
rLegi§laçõe§ Vlgontss: Lei Federal no 8.935/94, Lei Foderal no 10.40612002, lwdida hovisó.ia (t" 220012001, Lei Foderâl no 13.105/2015, Lêi
Étadual n' 8.72112008, Lei Estâduâtn. 10_13212013 e frovinÉnto CGJ N'003/2014.
O

referilo

e verdadê, dou fé.
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CLÁTjSI:I.A sÉTIMA

Â

-

DA ÂDMINTsl'RAÇÂo

administração da socicdadc emÍlre$iria limitada cr exercida pekrs sockx: ANTONIO

FRÁNCISCO RoCIIA DE ABREIT e MARILÉ\Ij ROCHA DF. ABRnU SANTos.
qualiÍicadas no pre4mhulo desle instrumento. gue pam ranta assinam drn conjunto ou
isolodamcnle. trüos os papeis. documentos, lítulos de crédito. conlratos- endossos. e o que mais
for para administração da socicdade, pod*m delcgff poderes fl* rercciros por
procurasão sorn fins e prazos delerminados. pÀra trato de assuntos do inieresse da sociedade.

nccessário

CLÁU§UI-A OI.TAVA
Os

.

DOs I,T,CRo§. PREJUizo§ E RÍ:TIRÀDA DE PRo.LABoRE

úcios no cxercicio

da adninistração e de carg<r na sociedade empresáris limiada. tem

direito de uma rctirada mcnsal, à titulo dc pr&labore. em valor de comum acordo fixado pelos
mesmos, sempre rcspeiando os limites de dedulibilidadc pcrmitidos pela legislação do inpo§o
de renda.

3l de dezembro de cada ano. é procedido o levantamenlo do
Balanço do l-xercicio. sendo os lucros ou pre.juizos verificados, distribuídos ou suportados pelos
sócios na proporçào de suas cor&s de capital.
Parágrafo Primeiro -'l'odo dia

Psrógrafo §egurdo Â critério dos sócios e no atendimento de intertsse da própria socicdade
empresárir linrilada. o total ou partcs rlos lucnrs d destirrada à formaçâo de Reservas de l,ucros.
no critério cslabelecido pcla l-ei n". ó.404i76. ou pe,rnonecem em Luctos Acumuladm para
futura destinaçâo.

i

E

CLÁU§IiL-A NONA_DA §AiDA DE SÓCIO DA SOCIEDADE
No caso de um dos úcios desej&s retirâr-se dâ sociedade empresária limitada" devenl notificar o
(sêssenln ) dias e os scus havcres lhE sçrão

outÍo. pôr escrilo, com antr.redêncifl dc 60

reembolsados nâ môdalidade que se estahclcce na cláusula seguinte,

cLÁusuLA DÉcrMA
SOCIf,DÁDE

-

I

I

DA Dtssol-l,ÇÀo. u\cLUSÀo E LlQlllDAÇÃo

I

DÀ

I

l:alc{endo ou interditando qualqucr dos vlciôs' a socicüadc omprcraria limitada continuaú suas
Atividades com os herdeiros. sucessorÊr e o inuapaz- Não sendo Jrossível ou inexistindo interc§sê
dcstes ou do(sxrcio(s) rsmanelcente(s). o valor de seus havcres seni apurado c liqrtidado com base
na situaç5o patrimonial da sriedadc cmpresÍia limiG{ls. à data da resolução. verificada em
balanço especial levantado.

CLÀLISULA DÉCIMA PRIMEIRA

-

I)T:SIMPEDÍ}IENTO

Os administradorcs deelsÍam, sob as pems da lei. expressamenle que não se achâm
impedidos de excrcer a admini«raçío da sffied;rdc. por lei especial. ou em virtude de
condenaçào criminal. nos termos do arí l .0l l' .§ 1". da l.ei n" 10 406/2002. bcm como' não se
achâm incursos na proihiçÀo de arquivamcnlo previslo na Lei n" 8.S3'1/c'1.

V

cI,ÁI}§ULA DÉCIMA SEGTJNDA - FORO
Para cventuâl propositura de qualqucr uç§(, ou procedinrenk) entre os sôcios ou deles contra a
socicdade empresária limitarla. Iündada em sua existência. admini§ü-açào ôu nestc in$Íumento.
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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRO ÀZEVÊDO BASTOS
Ft NDA00 Et/l ,1888
PRIMERO REGISTRO CIVIL OÊ lüSCIMENT O EÓBÍOS EPRIVÂTIVO DE CÁSAM ENTOS, II.ITETOÇÔES ETUTE-AS DA COi,IARCÂ OEJOÃO
PESSOA

I

i'V,

Av. Fitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Fessoâ
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
hltpr/^/v w w.az6vedobastos.not.br
Émail: cartorio@azevedobástos. not.br
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foIODALIDADÉ
I

VISTO:

DEctáRAÇÃo DE sERr4Ço DE AurEÍncAçÃo

ucrÍAl

O Bel. Válber Azevêdo dê Mranda Cavalcanti, Oficial do RinÊiro Registro Civil de NêscirÍEntos e Ôbrtos e PrivatMo de C€saíEntos, htêrdçóes e
Tutelás comatribução dê âutentbar e reconhecer firíEs da CoíÍBrca de João Pessoa CâpÍtaldo Étado da Parâba, emvirtudê de Lei, etc...
DECLARA para os devidos íins de direito que, o docunEnto em anexo identificado individualÍEnte sm cada Código de Aulanticaçeo
refenda sequência, foi autenticados de acordo com as Legishçôes e norÍEs vigeôtes'.

Digital' ou

^a

OECLARO aindê que, pâra gârantir trânsparência e segurança juÍijica d6 todos os atos oÍiundos dos respectivos serviços de l.lotas e Registros do
Estado da turaibâ, a Corregedoria Geral de Justiça editou o ProvinEnto CGJPB M 003/2014, deterríinãndo a inserção de um código êm todos os atos
notoriais e rêgiskais, assirÍ\ câdá Selo Dgital de Fiscalização &trajudiciâl contém úm código único (por exerÍpb: Sêlo Dlglt.l: ABC|231+X1X4 e
dessa forÍE, cadã âutenticação processada pela nossa Seíventia pode ser confirrneda e veríicade tantas vezês quanto í$ necessário através do
sile do Tribunalde Justrça do Estado da IàÍaba, endereço http //coíegedoria.tjpb.jus.br/selo-digitay

A autenticaçáo dig tal do docunEnto faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a ernpresa DROGA ROCHA DIST. D€ MEDICA',I ENTOS
LTOA tinha posse de um docuíÍEnto com as nÉsíEs caracterbtrcas que íoram repÍoduzidas na cópia autenticada, sêndo da 6ípíêsa DROGA ROCtiA
OIST, 0EMEDICAMETITOS

LTOA a rêsponsabildade, única e exclusive, pêlâ ilon€idede do docu.ÍEnto âprêsentado a êste CartórD.

Bta D€CLÂFtÀÇÂO foi enitida em 20107/201E 1O:59:02 (hoÍa local) através do sistenE dê autenticaçâo digital do Cartório Azêvédo Bastos, de acordo
com o Art. 1o, Í0o e seus §§ 1" e
da lQ 220012001, coÍnc taÍtÉm o docuÍyEnto eletíônico autenticado contendo o Certíicado oÍlitál do titular do
Cârtório Azevêdo Bastos, podêrá ser solicitado diretâmente e eípresa DROGA ROCltA DISÍ. DÊ ME CAIiaE 'lÍOS LTOA olr âo Cartório pelo

7

enderêço de e-rEil aut€ntica@azevedobastos.not.br
Para iníorÍrações Ínais detalhadas dêste alo, acesse o sitê EBpj/eu!LjS4ê!êi9y9g9!Cs.t9s.!9@

e inÍo'nB o Código de Consulta desta Doclahçáo.

Código do ConEulta d€rta DeclaÍ.ção: 1034529
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 20/07/20'lg '10:46r45 (horâ local).
rCódlgo do Autentfcrção

Dlg itâl: 27172007181041230555-1 a 27172A07181041230555-34
Ler Federal n" 8.935/94, Lei Fêderal n' 10.40612002, lredida Plovisóriâ no 220On001, Lei Fedêral no 13.105/2015, Loi
8.72112008. Lei Estadualno 10.132/2013 e BoviíEnto CGJ N'003/2014.

rLogirlaçôes Viggntor:
Btadualn"

O reíerido é verdade. dou íé.
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ÔBTOS

FTJNDAOO EM 1888
E PRIVATIVO DE CASAM ENTOS, INTEROÇÔES E

TUTELAS DA COMARCA DEJOÃO
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PROCES§C

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bâiflo dos Estados 58030-00, João Fessoa
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
/^,'Í w w.azevedobastos. not.bÍ
cartorio@azevedobastos.not.br
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MOD'iL]DÂÍ,]E
VISTC:
DEcr-ARAÇÃo oE

sBvrÇo

DE

AurEÍncAÇÁo dcrÀL

O Bê1. Válber Azevêdo de Mrândâ Câvalcanti, Oficial do PrinÊjro Registro Civil de NasciÍEntos e Óbtos e Privetúo dê Câsaí8nlos, ht6rdçóes e
Tutelas comatribuçáo de autenticar e reconhecer firíEs da CoÍErce de João Fessoà Câpitáldo Estado da àraba, em virtude de Lei, otc...
OECLARA para os devidos íins de drreito que, o docufiEnto em anexo identificado individualnEnte em cada Código de Autenticaçáo
íeíeída sequênciâ, Íoi autênticados de acordo com âs Legislações e nornEs vigentes!.

Digital' ov na

DECLARO ainda que, parâ garantir trânsparência e segurança jurlJica dê todos os atos oaiundos dos respêctivos serviços de llctas e Registros do
Estâdo da Paraiba a Crrregedoria Gerâl de Justiçâ edilou o Rovin'Ento CGJPB N 003/2014, deterrÍinando a inserçáo de um código em todos os atos
notoriais e registrâis, assifi\ cadâ Selo Digital de Flscalização Extraludicial contém um códrgo único (por exenplo. Salo Olgltal: ABC|231&X1X4 e
dessa forrnâ, cada autenticaÇão processada pêlâ nossa Servêntia pode ser confirrBde e verÍficada tantas vezes quanto íor necessário através do
site do Tribunalde Justiça do Estâdo dá Parâiba, endereÇo httpr/corregedorie.tjpb.lus.br/selo-digitau

A âutenloaçáo dig[aldo docunEnto faz prova de que nâ datâ e hora em que ela loi reâlzâdâ a enpresa DROGA ROCI-iA OIST. DE MEDICAMENTOS
LTDA tinha posse de um docurnento com as nEsíÍEs caracterí§licas que íorêm reproduzidâs na cópia autenticâda, sendo da erÍpresa DROGA ROCHA
OST. DEiiEDlCAMENTOS LTDA a responsabildade, única e exclusive, pelâ idoneidâde do docuÍÊnto apreseôtado a êste CártóÍo.
Esta DECLARAÇÃO foi ênÍtida em 2ol07/20'íE í0i59:02 (hora local) atrâvés do sisterm de âutenticação digital do Câ(ório Azêvêdo Bastos, dê âcordo
com o Art. 10, 10o e seus §§ 1o e 20 da tlP 220012001, conb tarÍbérn o docunÉnto eletrônico autenticâdo contendo o Certificado oiJit€l do titular do
C€rtório Azevédo Bastos, poderá ser solrcitado diretanÊnte a enpresa ORC,GA ROCI-IA 0lST. 0E iIEUCAMEIITOS LÍDA ou ão Certório pelo
endêreço de e-ÍEil autentrca@azêvedobastos.not.br

Iàra inforÍEções íEis detâlhâdas deste elo, âcesse o site btps //auldigital.azevedobastos.not br e inloríe o Código do Consulta dosla Declarcçáo.
Código de Consulta dêsta OeclaÍação: I034529
A consulta desta Dechraçáo estará disponivel em nosso site âté 20/07/20í9 10:il6:,15 (hora locsl).

'Código do Autonticaçáo Digital:27172007181041230555-1 a 271720071A1041230555-34
'LegisfaÇóês Vlqente.: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federâl no 10.40612002, lúedide Frrovisória nõ 220012001, Lei Federal no 13.105/20í5, Lei
Estadual n' 8.72112008, Lôi Étadualno 10.132/2013 e ÊovinEnto CGJ N'003/2014.
O referido é verdade, dou íé-
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VISTO:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL No, 07
DROGA ROCHA DISTRII}UIDORA D}. MEDICAMENTOS
LTDA. - EPP
c.N.P.J

l;J

- 05.318.580/000t -26

NIRE: 2220023825-4 DE: 17.09.2002.
Pelo presente instrumenlo particular e na rnelhor lbnnâ de direitô, os abaixo assinados

ANTOMO FRANCISCO ROCHA DE ABREU. brasileim, natural de Alro longa - Piaui,
divorciado, empresário, poíâdor dâ Cédula de Identrdâde n". 217.504 SSP-PI, C.P.F n".
153.049.653-53, domiciliado e residente no loteamcnto Angélica. n" 6248. baino Ladeira do
Uruguai. CEP 61.057-095. Teresina * Piaui e MARILENE ROCÍ{Â DE ABREU SANTOS,
brasileira, Natural de Alto Longá - Piauí. viúva, empresária. ponadora da Cédula de ldentidade n'
1.113.55? SSP-PI, C.P.F n". 526.7?7.003-20. domicilisda e residente à Quadra 77, casa
03,Conjunto Dirccu Arcoverde l. bairro Dirceu Arcoverde. CEP: 64,Q?'l -2$, Teresina - Piauí e
componenl.es como quôtistas e somente cles da smiedade empresária limitada DROGA ROCHÂ
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - [.PP, que gira nests prâça, ns Av. NÀções
tinidas, 1069. baino Vermelha, CEP: 64.019-210, Tcrcsrna PiauÍ, CNPJ: 05.34t.580/0001-26,
registÍo na JLICEPI sob o n" 22200?3815J de 17.09.2001 c riltima alteração contratual arquivo e
prôtocolada com o no l0/011572-l de27l04i?010- resolvcm de comum acordo e na melhor forma
de direilo. alterar e consolidar as disposíções contraoais \ igentes. a seguir:

, I
!
:5 â
Í i
I, { I
el

-

I

.

E

t

{t

t
i II

, .E

II
!
II
I
c
iI

t É:
ir
,I

I

DA ALTERAÇÂO CONTRÁTT)AI,

CL^USULA PRII\yIEIRA DO OB.IF,TO

ã

A paíir desta dâta o objeto da sociedade empreslria limitada seú o Comércio Atacadista
de: Medicamentos e Drogas de Uso Humano: de Instrumentos c Materiais para uso Médico,
Cirurgico Hospitalar e de Laboratórios: de Prótese Dentária e Anigos de Onopedie de

I

)

6

0

5

iI

g

{

I I

I riE
I

!a

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Odonto Médico-Hospitalar, PaÍtes e Peças; dc
Produtos ôdontológicos e Outms Produtos; o ComCrcio Varejista de Medicanrentos em Gcral e o
Transpone Rodoviário de Carga. Exceto Produtos P,irigosos e Mudanças, lntermunicipais.

o

lnterestadual e lntemaciônal.

SOCIEDADE
,I - D.4 CONSOLIDAÇÀO t)O CONI'RATO SOCIAI, DA
IMPRE§ÁruA T,IMTTADA _ DROGA I,IOCHA DISTRIBI,]IDORA DE
]!TEI}ICAMENTOS L]'D.4.
CI,ÁUSUL,,\ PRIMEIRA

-

DÀ DEN()MIIiAÇÂO S()CIAL

A sociedsde empresária limibda tcm como Dorlr!'empresarial "DROGA ROCHA
DIST§.IBIIIDORA DE MEDICAMIiNTOS LTDA - Ef]". sendo rcgida cste clntrato social
pela t,ei no 10,406/2002. de l0 de ianeiro de 2{}02 (Código Civil de 2002) e supletivsmente pela

Lei n" 6.404/76, cje t 5 dc dezemhro de 1976 (Lei das Sociedades por Açôes), bem cotno pela

L

legislação advinda posteriomente c aplicâda à matéria

CI,ÁUSUI,A §I'GIJNDA
À

-

DA §DI)E §OCIAI, E

socie<iade cmpresária limitada

ten

IIII,I.\L

sua scde sor;ial c

.l 069. bairro Vermelhâ, CtiP ó4.0 I 9-230. I oresina

-

loro na Avenida Nâçôcs linidô§.

Piauí;
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PROCES§T

M00A.i.lDÀr'E
VISTO:
DEC|-ARAÇÁO OE SER4ÇO DE AUTENnCAçÃO

tlctrAl.

O Bel. Válbeí Azevêdo de Mranda Cavalcánti, Oricial do ftiírÉiro Registro Clvil de Nâscií€ntos e Óbitos e Fiúatúo de C€saÍEntos. hterdçóes e
Tuteles com aÍibuição de autenticâr ê reconhecer íirrÊs da Coírarca de João Fêssoa Capitaldo Estado da Paraiba, em virtuds d6 Lei, etc...
DECLARA para os devidos íins de dirêito que, o docuÍÍEnto em anexo identificado individualíEnte em cada Código de Autenticôçáo Digítall ou
^a
referida sequência, foi aut€nticados do acordo com âs Lêgislãções e norÍEs vigêntesr.
DECLARO âinda que, para garantir transpêrênciê e seglrança jundicâ d6 todos os atos oriundos dos respêctivos seÍviços de l.lotas e Registros do
Estado da làraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o froviÍEnto CGJPB N 003/2014, deterÍÍinando a inserção dê um código em todos os atos
notoriâis e regisÍáis, ãssirG câdâ Selo oiirital de Fiscâlizeção &trájudicial contêm um cód(ro único (por exenplo: Selo Dlgltrl: ABCT2UíXlX2) e
dêsse fornE, ceda ãutenticaçáo procêssadâ fÉla nossa Servêntia pode sêr confiríEda e verificada tantas vezes quanto íor necessário ahavés do
site do Tribunâlde Justiça do Estâdo da Fàrâba, êndereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/sglo-digitau

A autenticaçáo digitâl do docudEnto Íaz provâ de que, na datâ e hora em que elê foi realizada, a erÍpresa DROGA ROCHA DIST.

OE

MEDCAMENTOS

LTDÂ tinha posse de um docunEnto com as nEsÍÍEs caracterbtjcâs que foram repíoduzides nâ cópaâ âutentjcedâ, sendo de êrÍpresa DROGA ROCItrÀ
OISÍ, OEiTEDCAMENTOS LTDA e rêsponsabilidâde, únice e €xclusiva, pela idoneidadê do docuíÉnto aprêsentado â estê Cârtório.
Esta DECLARAÇÁO foier tidâ em 20107/20i8 10 i59:02 (hoÍa local) atrevés do sistêrÍ€ de autenticaçào digitaldo Cârtório Azêvêdo Bastos, de âcordo
com o Art. 10, 10o e seus §§ 1' e 2' da MP 220012001, conD tantén o docuí€nto eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do útular do
àrtório Azêvêdo Eastos, poderá ser solicitado dirêtânEnle a erpíese DROGA ROCHA DlSl DE M EUCAi/t ENTOS LÍDA ou âo Cârtório pelo
endereço dê e-nEil autentrca@azevedobastos.not.br
Parâ inforíEções rBis delalhadas dêste âto, âcesse o 6ite b!!p!!Ag!!Ugita{.âzevedobâstos.not.br e

inloÍíÊ o Código de Consultâ desta Declarcçéo.

Códi9o do Consulta de.ta D€claraçào:1034529
A consulta destâ Declaração êstará disponívelem nosso sit6 até 20/07/20í9 10:46:45 (hoÍr tocât).
rCódigo dê

A uto

ntica çto Oigital27172007181041230555-

27172007181041230555-34
n' 10.40612002. [,l6dda Provisória no 220012001, Lei Fedorâl no 13.105/2015, Lêi
8.72112008, Lôi Btadual no 10.13212013 e ftovirnento CGJ N'003/2014.
1 e

'Logislaçóo8 Vlgêntêa: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal
Estâdual n0

O Íeíerido é verdade, dou fé
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Parúgrafo Unico

-

A socicdade empresaria limitada não possui filial

CLÁUSUI,A TERCEIRA

-

Do oBJETo

Â panir desta datâ o objero da sociedade emprcsáfla limitada é o Comércio Atacadistâ de:
Mctlicamentos e Drogas de L'so llumano: dc lnstrumentos e MaÍeriais para uso Médico,
Cirurgico Hospitalar e de Laboratórios; de Prótese L)entáúa e ertigàs dc Onopedia; de
Máquinas, Aparelhos e Equipameatos para uso Odonto Vddico.Hospitâlar. PaÍes e Peçasi ds
Prodütos Odontológicos e Outros Produtosj o Comércio Varcjista de Medicamentos em Ceral e o
Transpone Rodovirírio de Carga, lrxcoto Produtos Perigosos c Mudançx. lnlcrmu[icipàis.
Interestadual e Intemacional,

Parágrafo Único

- Pode a sociedade empresária limirarJa. nos limites da lei, dedicar-se a ouras
âlividades, inclusive participar de sociedade,
CLÁUSUT,A QUÀRTA

-

DO CAPITAL §0CIAI,

E

,
I

RESPONSABILIDADE DO§

SOCIÔS

1

O Capital Social subsuito e totalmente integralizâdo é de R$: 350.000,00 (trczenlos e
cinq{lenta mil reais), esá dividido entrc os sócios em 350.000 (trez€ntos e sirlquenta mil) quotas

I
I

de R$: I,00 (um real) cada uma.
Em lace da supra estabelecido as respcctivas participaÇões dos quotistas no capitsl sociâl

I
I

c

ANTOMO FRANCI§CO ROCHA D§ ABR.EU

E

J26.690 cotas no valor unitário de R$:1.00(umrral),quecorrcspondea93.14%do
capitel sôciâl no valor totâl de 326.690,00 (trczentos e vinle e seis mil, seiscentos e
noYentâ

reais)

x

MARILENE ROCHA DE ABREU SÀNTOS
23.310 cotos nr: valor unitírio de R$ l,00lum Íeal), que coIrcsponde a 6,6ó?4 do caRS: 23.310'00
pital social no valortotal de23.310(vinreelrôsmil, lrczcr)tos edez

rcâis)

i€
I
5

R§:326,6911,00

totalizando 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil

É

I

I

reais)

RSI 350.000'00

S

rndo - A rosponsabilidadc dos sócios é solidária c limitâda ao valor do CaPitel
Social integralizado, nos termos do anigo l .052 da Lei n' 0.4062002, de 10 de.ianciro de 2002-

ParágraÍo

1

CLÁUSUI,A QUTNTA - DAS QUOTAS
As cotas de câpilat são indivisíveis e não podem ser cedidas ou lÍansleridas sem o
expresso consentimenlo da sociedâdc, cabendo em igualdade de preço e condiçÔes, o direito de
transferência ao úcio que queira adquiri-las. no c&§ô dc algum cotista pÍetender ceder às quo
possui.

cLÁtIsLILA sExTA

-

DO PRAZO DE DURAçÃO

empres.âria limitadâ é por tempo indetcrminado, podendo ser
extinta por ventâde dos sócios e nos crsos previstos em lei

A duÍsçâo da socidade

s§

\

+
\

I
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DE

tü3CIMANTO

E ÔBlTOS E PRIVATIVO DE CASAM ENTOS, INTEROçOES E

TLÍAAS

OA COMARCA DEJOAO
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PM

Av. Fpitácio Pessoa 1145 BaiÍo dos Estados 58030-00, Joáo Fessoa
3) 3244-5404 I Fax lA3) 3244-5484
.FOLHAi$_/ w w.azevedobastos. not.br
^/
cartorio@azevedobastos. not.bí
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MODA.LIOAT!E_-

9I/

VISTC

I

OECLARAçÀO DE SER\r'çO DE AI'TENTICAÇÃO

üqTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mranda Cavalcanti, Oficial do PrinÊiro Registro Civil de Nasciínentos e Óbrtos e ftivativo de CasaíÍêntos, hterdiçó€s e
Tutelâs com aÍibuiçáo de autenticar e reconhecer ÍirnEs dâ ConErca de João Pessoa Câpitel do Btado dâ Paraiba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos íins de dÍeito que, o docunEnto em anexo identírcêdo indrviduâlí€ntê
referida sequência, foi autenticados de acordo com âs LegislaÇôes e norrâs vigentes'.

efi cada Código de Aulonticaçáo Digitalt ou na

DECLARO ainda que, pâra garantir trânspârêncra e segurança jurílica de todos os atos oriundos dos Íespectúos seNiços de l,lotás e Registros do
Estado da turâiba, e Corregedoria Gerál de Justiçâ editou o ProviÍyEnto CGJPB M 003/2014, deterrinândo a inserçáo de um código em todos os atos
notoriais e registrais, assim, cada Selo Díl.tal de Fiscalizaçáo Etrajudicial contém um código único (por exeÍplo: S.lo Dlgltal: 48C12315-X1X2) ê
dessã forÍE, câda autenlrcação processada pela nossa Serventia pode seí coníirÍEda e verificâda tantas vezes qLranto for necessário akavés do
site do TribiJnâl de Justiça do Étado da Paraba, enderêço httpJ/corregedoriã-tjpb.jus.brlselo-dioitâl/

A eutenticeção digital do docunEnto faz prova de que, na data e hora em que elâ Íoi realLzada, â eríprêsa DROGA ROCIIA DIST.

OE

MEDCAME {TOS

LTDA tinha posse de um docLrírÉnto coín âs ÍÍEsrÍEs caracterbticas que foram reproduz des na cópia autênticade, sendo da enpresa OROGA ROCÉq
qST. DE MEDICAMENTOS LTOA a responsabilidade, únice e exclusiva, pela idoneidade do docuínento apresentado a este Cartóro.

Bta DECLAF{AÇÀO íoienitida em20/07/2018 lO:59i02 (horâ loc.l) através do sisteÍB de autenticaçâo digiteldo Cartôrio Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1o, 10o e seus §§ 1' e 2' da NP 220012001, coríE tanbém, o docuÍEnto €l€trônico ãutenticado contendo o CertÍicado Digitâl do titular do
Cârtório Azêvêdo Bâstos, poderá ser solicitado diretarnente a 6npresa DROGA ROCIIA t ST. 0E MEUCAMENTOS LTOA ou ao Cârtório pelo
ondeÍeço de e-ryEil autentica@âzevedobastos.not.br

hra inforrâções

nEis detalhadas destê ato, acêsse o sit6 lLtpslêgolgital.ázevedobastos.not.br e inÍotííe o Código dô Consúlte clêsla Ddclarcçáo.

Código de Consulta dê3ta Dêclaraçáo: 1034529
A consulta desta Declaraçáo estará disponivel êm nosso sitê até 20/07/2019 í0t46145 (hoÍa local).
rCód lgo dê Autê

ntlc.çáo Olgltnli 27172007181041230555-

1 a 2717 200718104'1230555-34

fLegi.l.çõoa Vlgonte6: Lei Federal no 8.935/94, Lei Foderâl nó

10.40612002, t\.,ledida Provisóriâ no 220012001, Lei Federal no í3.105/2015, Lei
Estadual n" 8.72112008, LeiBtâduâlno 10.132/2013 ê ProviíÍEnto CGJ N'0032014.
O referido é verdede, dou íé.
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DÁ ADMINISTRAÇÀo

administração da sociedade empresária limiradr e exercida pelos sócios: ANTOIT'IO

FRANCISCO ROCHÂ

Df, ABREI e MARILEN}] ROCHA DE ABREU SANTOS,
preâmbulo desle instrumento. quc fara tânlo assinnnr em conjunro ou
isolsdamente, todos os papeis. documentos, titulos de credito. contralos- €ndossos, e o que mais
neccssário for para âdffinisrâção dâ sôciedade, podcm delagar poderes a terceiros por
qualificada-s

no

procuração com I'ins e prazos determinados, paft tralo de assuntos do inreressc da sociedade.

CLÁUSULA oITAvA - Dos LUcRoS, PREJUÍzos E RETIRÂDA DE PRÓ.LABoRE
Os sócios no exerçício da adminisrraçao e de cargo na sociedade empresária limitada, tem

direito de uma retiÍâda mensâl, à tÍtulo de pró-labore. err valor dc comunr âcordo tixado pelos
mesmos, sempÍE respeitando os limites de dedutibilidade permitidos pela tegislaçào do imposto
de renda.

- Todo dio i I dc dezembro de ca<ia ano, é procedido o levsntamento do
Bolanço do Exercicio, sendo os lucms ou pÊjuÍzos veriÍicados. distribuídos ou suporlados pelô3
sócios na proporçÀo d6 suas colâs de capital.
Perógrafo Primeiro

7

Parígrrfo Segundo - A *itério dos sócios e no atcrrdimcnto de intcrcsse da própria sociedade
empresária limitadâ, o totâl ou partes dos lucros é destirâda à formaçío de Reservas de Luoos,
no crilério estâbelecido pela Lei n'. 6.404176. ou permanccem em Lucrm Acumulados parâ
futura destinsção.

!
I

I
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CLÀUSULA NoNA - DA SAÍDA DE SÓCIO DA SOCIEDADE

,

reembolsadns na modalidade que se estabelece n{r cláusulâ seguinte.

SOCIEDÀDE

- DA DISSOLUÇÀO,

TXCLU§ÃO

I
i3

i

i

E

E

LIQUIDAÇÃO DA

falecendo ou interditando qualqucr dos sócios, a scrcie.lade empresária limitada continuaé suas
Atividades com os herdeiros, sucessores e o incaPaz. Não scndo possivel ou inexistindo interÊsx
deslos ou dn(s)ócio(s) rcmanescent{s), o valor dc scus havsrct lerá spur:rdo e liquidado com baso
na situsçâo patrinronial da sociedade empresária limitada, à dâtâ dB resoluçãil, veriflcada ern
balanço especia! levantado.

CLÁU§ULA DÉCIMA PRI}IEIRA

- DESI\IPEDI !,lE|I-.TO

0§ âÍlministradorcs declaram. sob as penas da lei, e'tpressamente que não se acham
impedidos dç exeroer a administração da sociedade, por lei cspecial, ou em viÍude de
condenação rintinal. nos termos do ãt- l.0ll. § 1". da l*i n" 10.406/2002. bem como, não se

I

acham incursos na proibiçÀo dc arquivamento previsto na Lei n'8.93'1/94.

CLÁUSULA DÉCIMÀ SEGUNDA

-

€

i

No caso de um dos sócios desejas retirar-se da sociedade empresária limitada. devení notilicâÍ o
ouuo. por escrilo, com ântecedência dc 60 (sessenta) dias e os seus havercs lhe serão

CLÁUSULA DÉCIMA

i
I

FORO

â eventual propositura de qualquer açâo ou procedimento entÍe os sócio§ Ôu déles contrs a
sociedade empresária limitada, fundada em sua existôncia, admini§lração ou neste io§trumento/
fica elcito o fáro da cidade de Tcresin4 Estado do PiauÍ. com renúncia expressa de Cuat9ucr
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VISTO:
DECLARAÇÃO DE SERr'IçO DE AUTEMNCAÇÃO

EOTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mranda Cavalcanti, Oficial do ftiÍEiro Registro Civil de NascinEntos e Óbitos e trrivatúo de Casaíngntos, lnterdiçóes e
Tuteles colnatribuiçáo de autenticar e reconhecer firÍEs da ConErca de João Fessoa Capitaldo Estado da Paraiba, em vinude de Lei, elc...
DECLARA para os devidos fins de direilo que, o documento em anexo identificado indivrdualÍEnte em cada Código de Autenticaçáo Digital' ou nê
releída sequênc a foi autenticados de acordo corn as Legislêções e norÍyEs vigentes!.
DECLARO âinda que, paía gârântir Íânspârência e segurança jurbica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de l,{otas e Registros do
Étado da Paraba â Corregêdoria Ge.al de Justiça editou o ftoviÍEnto CGJPB
003/2014, deterninêndo a inserçáo de um códrgo em todos os êtos
notoriais ê Íêgistrais, âssim, ceda Selo Digital de Fiscalização Etrajudiciâl contém um código único (por exeíplo Selo Dlgltal: ABC12315.X1X2J e
dessa foÍrÍE cedâ âutenticaçáo processâda pela nossa Servênlie pode ser confirnEda e verificada tantas vezes quanto Íor nêcessáío através do
site do Tíbunalde Justçâ do Étado dâ Pârabâ, êndereço http //corrêgedoria.tjpb.jus.br/selo-dighau

§

A âutentbãção digitâl do docunEnto faz prova de que, na dete e hora em que ela foi realizada, a erpresa DROGA ROCIIA OISÍ. t E lilEDlCAÍi, Ei{TOS
LTDA tinha posse de um docurEnto com as nEsÍEs caraclerbticas que foram reproduzidas na cópia autonticêda, sendo da erpresa DROGA ROCI-tA

ESI

DEMEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pelâ iloneidade do docunEnto apresentâdo â este Cartóno-

Esta DECLAFÁÇÃO íoi edida êm 20107/2018 íO:59:02 (hors loc.l) âtravés do sisteíra dê autenticação digital do àrtório Azevêdo Bastos, dê acordo
com o Art. 1o, 100 e seus §§ 1o e 2ô da MP 2200n001, coÍD taí{cém o docunEnto eletrônico autentrcado contendo o Certíicado Digitâl do titular do
Cártório Azevêdo 8âstos, pode.á ser solicrtãdo drretanÉnte a eípresâ DROGA ROCHA DIST. DE mEDICAiTEiITOS LÍDA ou ao Cártó.io pelo
endereÇo de e-íEil autentice@azevedobestos.not.br
Para rnforrEçôes

íEis detalhedes deste eto, acesse o

srte llp_§lzêUglgÍtâl.azevêdobastos.not.br a

inÍo'ne o Código de Consullê desla Declarcçáo.

Códlgo dê Consults dsstr Dêclaraçáoi 1034529
A consulta desta Declarâçáo estârá disponivel em nosso site até 20/07/2019 í0:46:45 (hora local).
rCód lg o do Â ute ntfcaçáo Oigital27172007181041230555- 1
ê 27172007181041230555-34
10-40612002, [4edida Provisória nô 220012001, Lêi Fêdêral no 13.105/2015, Lei
Estadualno 8.72112008, Lêi Estadualno 10.132/2013 e ProvirÍEnto CGJ N'003/2014.

'Leglalaçõos Vigontê3: Lei Fed€rel no 8.935/94, Lei Fêderal no
O reíerido é verdade, dou íé.
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outro foro. por mais especial ou privilegiado que sejr. ainda que venha oconer mudança dc
rJe qualqucr dos quotistas.
E por se estarem justos e contrabdos,
igual teor para que produza seus legítimos e j

domicílio

J

o presenle insrumento, em 3 (tês) vias de
dicós.efciros.
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MOOALIilADE

VIST0:--"
DECLARÂçÃO DE SERI/IçO DE AITEMNCAÇÃO DI(ITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Mranda Cavalcanti, Oficial do PriÍÊiro Registro Crvil dê Nâscií€ntos e Óbitos e Êúativo de CasaÍEntos, hterdçõês e
Tutelas com atÍDuição de autenticar e Íêconhecêr ÍiríÍEs da CorErca de Joáo Fêssoa Capital do Estado dá làraibâ, em virtude dê Lei, êtc...
DECLARA paía os devidos íins de direito que, o docuíyEnto em anexo identíicado individualnEnte er1 cedà Código de AutêntiÇaçáo Digitalt ou na
reforida sequência, foi autenticãdos de acordo com as Legislações e norÍÍEs vigenteg'.
DECLARO ainda que, pâra garantir transparência e segurânça jurijicâ de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de l,l,otas e Registros do
Estado da Paraiba, e Corregedoria Geral de Justiça edito! o RovirEnto CGJFB M 003/2014, detoÍninando a inserção ds um código em todos os atos
notoriais e registíâis, assim, cada Selo oigitâl de Fiscalrzaçáo Extrarudicial contém um códiÍJo único (por exe.Íplo: Sêro Dlgitâl: ABCl231*X1X2) e
dessâ íorÍrá, câda aulenticaçáo processada pelâ nossa Serventia pode ser confirÍEda e verificada tantas vezes quanto for neoessário através do
ste do Íribunál de Jusliçâ do Estâdo dâ Paraba, endêrêÇo httpr/corregedoria.t)pb.jus.brlselo-drgitau

A âutenticação digital do docurEnto fâz prova de que, nâ data e hora êm que êla foi realizadâ, a eÍpresa DROGA ROCIIA UST.

DE MEDCAMENTOS
LT0A tinha posse de um docuÍÊnto com âs nEsÍrErs cârâcterbticas que foram reproduzides na cópia autenticada, sendo da erÍprese DROGA ROCEq
DIST. DE MEDICAMENTOS LT0A a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documsnto apresentâdo â 6ste Cartório.

Estã DECLARAÇÁO Íoi enitida em 2Ol07/20íE íO:59:02 (hor. local) âtravés do sisteíyB de âutênticâçáo digital do Cârtório Azovêdo Bastos, de acordo
com o Art. 10, 10o e seus §§ 1' e 2' da l,IP 220012001, coÍb târnbém, o docunEnto eletrônico aulênticâdo contendo o Certíicado Digital do titulêr do
Cártório Azevêdo Bâstos, poderá ser solicitado diretarnente a erÍpresa OROGA ROCtiA DIST. DE MEI,CAMENTOS LTDA ou ao Cârtório pelo
endereço de e-nEil autontica@azev€dobastos.not.br

fura infornEÇóês nEis detalhadas dêste âto, acesse o sile [üp§]êgtojgital.êzevedobêstos.not.br

o inÍotrÉ o Código do Consullê deste Decleraçáo.

Código do Consulta dêsla 0êclarâção:1034529
A consulte desta Declaração estará disponívelem nosso site até 20/07/2019 í0:46:45 (horâ local).
1Código dê Autonticáção Olgltal:27172007181041230555-1 a 27172007181041230555-34
'Legislâçõe8 Vigentos: Lêi Federal nô 8.935/94 Lei Federal no 10.40612002, [êdrda Provisória
Btadual n0 8.72112008, Lei Estadual no '10.1322013 e Proviínento CGJ N'003/2014.
O referido é verdade, dou

n'

220012001, Lei Federal no 13.105/2015, Lêi
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