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VI§TO:

08 ADI|IVO AO CONTRATO SOCIAL
DRO6A RACHA DISTRíEUIDORA DÊ MEDIAMTNTOS L'iL'A É9P
CN P t : 05. 348. 5 8A/O00 1- 26
N t RE :22 20023 8254 EM 17/O9/2002

ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU, brasileiro, empresário, divorciado, natural da cidade Alto

Longa

-

Piaui, nâscido em 10/0t/1998, portadoÍ dâ cédtlla de ldentidâde 217.504 Ssp/pt, CpF
- Piauí, Rua promotoÍ Maílo de Almeida

153.049,653 - 53, Íesidente e domiclliado em Teresina
Costã, Nq6260,8airro Uruguâi, CEP 64.073-540.

MARILENE ROCHA DE ASREU SAfffO', brasileira, viúva, emprêierla, natural de cldâde de Alto lon& Piaui, narcida êm 04l09ll97L, po.iâdora dâ cédulâ de ldenttdad. 1.113.S5? SSp-pl, CpF 525.727.0O3
- 20, residente e domiciliadã em Teresina - PiauÍ, QuadÍa 77 DiÍceu Àícovêrde l, NtO3, Bâlrro ltaÍaÍé,
clP 64.077-240,

unicos sócios da empresa DROGA ROCHA DlsÍRlBUlooRA ot MEDICAMENTOS troa tpp, com sede nesta
do estado do Piâuí, na Avenida Nãçóes Unadâs, Ne 1069,8ôlrro: Vermelhâ CEp: 64.01$230, in
CNPJ n." (MF) 05.348.580/0001-26, tendo arquivado o Conrrato Constitutivo na lucepi sob n..222
{iâtàdo em 17 de SÊtembro de 2002. altersdo pÊio seu O1c aditivo êm 19/03/2004, adifivo n
l4h0/20o8, aditivo ne 03 em21/03120@, aditivone04 em U/O'/ZOIO, áditivonq05 em c!.holl}:.
! 06 em 30/09/!011, aditivo n0 07 em 28111/2011, relolvem de comum acordo alterar o !€u Cont
qadade

mediante Cláu3ulàs seguintes:

arduJa,,ro

,,

I

Obreto Sodal - A sociêdadê terá como obieto:

*r
i I
§

454+3,101 Comàrcio alacâdi5tâ de mêdicamentos e drogas de uso humano

4645-,.10l Comercio atecadistâ de instrumentos
tóÍiôr.

e

materiàis para uso médico,cirúr8ico,hospital

§

lã bo rã

4645-U02 Comercio atacadista de próteses e ani8os de ortopedia
4ô494199 Comercio atacadista de outro5 equipamentos e artigos

,
dê uso pessoal e domeí

erpecilicados anteriormentÊ,
4&45-1,r03 Comeício atacadista de píodutos odontológicos.

466,1-8/00 Comerclo atacadista de máquinas, ãparelhos e equipameotoa pàra uso odonto-medicch
panes e peças.
477r-7lgl Coínercio vare.ilsta de produtos íarmacêuticos, sem mânipulação de formulas.

49rç2/02 Tran5porte RodovÍário de cãÍga, exceto produtos perigosos

e

mudançâs, intermunicipal,

interestadual e inleÍnacional.
464$al0E Comeício atâcadista de píodutos de higienê, limpêza e conservação domiciliaÍ,
4649-{/01 Comeício atacadi5ta de equipamentos eléÍicos dê uso pessoel e dom€stico.
46,4$4/02 Comercio atâcadirta dê ãparêlhos elellônlcôs de uio pessoal € doméstlco.
4772-5/00 Comercio vârejista de cosméticos, pÍodutos de perfumâria e de higiênê pessoâ|.
4763-6/02 Comercio vâÍejista de aniSos e5ponivôs.
4753-9/«) Comêrcio varejista especlelizado de eletrodoméstlcos e êquipamêntos de áudio ê vídeo.
331$8/00 Mânutenção e reparação de equipamentot e pÍodutos não especificados anteriormente
7t90'1/99 ôutrôs atividades profissionâis. científicàs ê técnicâs não espêcifftâdas entêriormarte.

q

Clausulo 29 Aumênto dê Câpltã1,

O .apital social dã sociedãde empresarie limitadã que é de RS 350.000.00 (Trezentos e
cinquênta mil reais) totalmente integralizado e dividido em 350.0O0 (TÍezentas e clnquenta mill cotas,
no valor ds RS 1,00 (hum real) cada, pasra a ser de 85 500,000,00 (Quinhentos mil raaisl, com um
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REPÚALICA FED€MTIVA OO BRASIL
ESÍÀOO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EIIll 1888
PRIMERO REGTSTRO CIVIL O€ t.lASCIM ENTO E ÓBlTOS E PFüVAT|VO OE CASAMENTOS, tNTERD|çÔES E TLIIE-AS DA COiTARCA OEJOÁO
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1145 Barrro dos Estados 58030-00, João Pessoa
Íê1. (83) 3244-5404 / Fax \83) 3244-5484
hllpr /Í w w.azevedobastos.not.br
E-ÍEil: cartorio@azevedobâstos. not.br
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foIODALIDADE
VISTO:

DECLAMÇÁO DE SERr'IÇO DE AIÍENNCAÇÃO OOTAL
O Bel. Válber Azevêdo de Mranda Cêvalcanti, Oíicial do PlinEiro Reqistro Civil de NasciíÍÉntos e Óbitos e Êivativo de Casamentos, hterdiçó€s e
Tutêles com atribuição de eutenticar e reconhecer

íííEs

da CoÍyrarca de Joáo Pessoa C€pital do Estado de Pâraiba, em virtude de Lei, êtc...

DECLARÂ para os devidos ,ins de direito que, o documenlo em anexo dentificado individualÍEnte etn cada Código de Autenticação Oigital' ou na
referida sequência, foi âutenticados de acordo com as Legishções ê norÍEs vigentes3.
DECLARO ainda quê para garântir transparência e segurança jurbica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Mtas e Rêgistros do
Estado da furaiba, a Corregedoriâ Geral de Justça editou o Proviíngnto CGJPB
003/2014, deteríÍinendo a iôserção dê um códúo em todos os atos
notoriais e registrais, assim, câdâ Sêlo Digital de Fiscâlização &Íajudicial contém um código único (por exerÍplo: S.lo DlgÍtal: A8C12315-X1X2\ e
dessa Í0ríÍ6, cada autenticação processada pela nosse Serventia pode ser confÍíEda e veríicada tantas vezes quânto for nêcessário atrâvés do
site do Tribunalde Justiça do Estado de làraibe, endereço http://corregedoria.tjpb.ius.br/selo-digitay

ff

A autenticaçáo digrtal do docunEnto f âz prove de que, na datâ e horá em que ela f oi reâlizada, a eÍÍpresâ oROGA tlOCl'tA OST. IrE

t

EDlCAi, B{TOS

LTOA tinha posse de um docuÍÍEnto com âs íÍEsíÍEs caracterbticas que Íoram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da eípresa DROGA ROCtlA
oNST. OEMEDCÂMENTOS LTOA a rêsponsabili,lâdê, únicã e êxclusiva, pêla idoneidâde do docuÍÊnto apresentado a êstê C€rtório.

Bta OECLARAçÃO íoi eÍÍrda em 20/07/20í8 í0:59:02 (hora local) âtravés do sisteÍyE de âutenticaçáo digital do Cartório Azêvêdo Bastos, de âcordo
com o Art. 1ô, 10o € sêus §§ 1o ê 2o da MP 220012001, coÍr, târnbém, o docuÍpnto êlekônico âutenticado contendo o Certificado D(!i[al do titular do
Cârtório Azevêdo Bâstos, poderá ser solicitâdo dÍetaÍÊnte a eípresâ OROGA ROCIIA tXSÍ. 0€ MEITCAMENTOS LTOA ou ao Cartório pelo
endereço de

e-rne il autentice@ezevedobeslos.

not.

b

r

fura inforrÍBçóes nEis detalhadas deste ato, acesse o site lüos://altdrgital.azevedobastos.not.br

e infornE o Código do Consulta desta DoclaÍaçáo.

Códlgo do Con3ulta dê8ta 0êclâraçáo:1034529
A consultê desta DeclaraÇão estârá disponivelem nosso site âté 20/07/20í9 í0:46:a5 (hora local).

'Códlgo ds A utê ntlcação Oigit.l: 27172007181041230555- 1 a 27172007181041230555-34
rLeglslaçõ€s Vigêntes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Fêderal no 10.40612002, i/edida Bovisória no 220012001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Btadual no 8.72112008, Lei Btadualno 10.13?f2013 e frovinÉôto CGJ N'003/2014.
O reíerido é verdade, dou fé.
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08 ADITIVO AO CANTRATO SOCIAL

DRA6A ROCHA DISTRIBUIDARA DE MEDICAMENTOS L:DA EP
C N P t :05. i48. 5 80/000 1 -26
NtRE : 2 22002j82 54 E M 17 /09/2002

aumento de RS 150.000,00 (Cento cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil)

Pâs5ãndo o

lotal d0

ital a ser distribuido em:
sócros
N9

ca

%

CAPITAI R5

ANTONIO IRANCISCO ROCHA DE ABREU

466.700

93,34%

Rs 466.700,00

MARITENT ROCHA DE ABREU 5ANÍOS

33.300
500.000

6,66%

Rs 33.300,00

100%

R§ 500.000,00

TOTAT

DE COTAS

Em virtude dâs alteraçóes havidas, Fica o presente contrato social vig orando com as cláu
condiçôes sêguinte3, totalmentê consolidada! nsste prêsente instrumento de alteração contra

!
:

e

CON'IIIATO SOCIAL CONSOLIDADO
Pelo presente instrumento paíticular de aonsolidâção social.

Ii

sociedade grra sob a dênominação social de: DRO6Â ROCHA DISTRIBUI
MIDICAMENTOS [mA [PP, € tem çomo nome de íãntasla: DROGA ROCHÂ.

Clausulo 1e

A

I

i II

t

!i
§

Crdusr/a ?e Obreto Social . A sôci€dad€ tem como objeto:

t

494-3/01 ComeÍcio atacadista dê medicamentos e drogas de uso humano
4645-1/0f ComeÍcio atacadista de instÍumentor e mãteriais pâra uso médíco,cirúfglco,hospitali

it

e

ânigos d€ uso pessoill

e

§

§

i

Ê

€
T

€ I
! I

,

!

I

J

i

laboratórios.
46,09-l/02 Comêício âtâcadistâ de próteser e artigôs de ortôpêdiâ

4&9.4.199 Comeício atacadista de outros eqúipamentos

!t
Ê€
{ !I

I
II

I

domêst

especiíicados ànteriormeot€.

46{!1/03 Comêrcio atacadista de produtos odontolóEicos.
4664-810O Comercio atacadista de màquinãs, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar;
partes e peça§.

4771-7lol Coríetcio vàrêjista de produtos íarmacêuticos, sem mânipulação de Íormulas.
491ç2102 Transportê RodoviáÍio de carga, exceto produtos peÍiEosot e mudanças, intermunicrpal,
ioterestãduâl e interoacional,

4649-4/0t ComeÍcio atacadista de píodutos de higiene, limpe:a e conservação domiciliâr.
46,0$4/0l comercio atacâdista de eg!ipamento5 elétÍiços de uso pessoal e domestiro.

464H/02 Comercio âtecadistã
4772.5/00
4763-6/02
4753-9/00
331*8/OO
749G1/99

de apaÍelhos elet.ônicos de uso pessoal e doméstico.
Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumerie e de hiSi€ne pessoal.
Comercio varejista de arti8os espôrtlvos,
ComeÍcio varejista especializado de eletrodomé5ticos e equipamento: de áudio e vídeo.
Mrôutenção e reparação de equipamentos e produtos não €spêcificados ?ntêriormente
outÍãs âtividades profis5ionais, científicas e técnicas não especilicadàs anteíiormente.

Y

Clúusuld 3e - A socisdade têm sede na Avenida Naçôes Unidâs, Np 1069, Baiío: Vermelha, ClPi 4.019-230
TeÍesina
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Av. Epitácio Pessoa, 1145 BaÍro dos Estados 58030-00, João Pessoa
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A/lODALIDADE

@

VISTO:

DECLARAçÃo DE

sBvtço

DE

ALÍÍE'ÍncAçÃo ErcÍrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mranda Câvalcanti, Oicial do PriÍÊiro Rêgistro Civil de NascinEntos e Óbitos e Privatvo de Câ3aÍEntos, hteÍdçóe§ e
Tutelâs com âtribuiçáo de autenticêr e rêconhecer firnEs da CoÍtsrca de João Fessoa Câpitaldo Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...
oECLARA paÍa os devidos fins de dÍeito que o docuÍEnto em anêxo idêntificado indivrduelmente etn cadà Código do Autonticaçáo Digitall ou na
refêrida sequência, foi âutenticados de acordo com as Legislaçóes e nornEs vigentes!.
DECLARO ainda que, para garantir trãnspaíência e segurança jufldrca de todos os atos oriundos dos respeclrvos serviços de t'lotas e Registros do
Estâdo da Paraiba, a Corregedofla Geralde Justiça editou o ProvinEnto CGJPB M 003/2014, deterÍÍnando a ins€rçáo de um códEo êm todos os âtos
notoriâis e registrais assiír\ cada Selo Dilital de Fiscalizaçâo Atrajudicial contém um codllo único (por eteÍplo: Salo Digltal: 48C12315-X1X2) e
dessa fo.ÍE, cade autenticação processadâ pela nossa Serventiâ podê ser conÍirrEda e vêriíicada tantas vezes quanto Íor necessário aÍavés do
site do Tribunalde Justiçe do Estado da Perabâ, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selc.d[!itay

A autenticação digitaldo docuíEnto faz prova de que, na data e hora êm que elâ Íoi realizada, a enpresa OROGA ROCIIA DIST. DE MEDCAMENTOS
LTOA tinha posse de um docuÍÍÊnto com as ÍEsÍEs caracterbticas que forem repaoduzidas na cópia aulenticâda, sendo da enprêsa oROGA ROCl,lA
OIST. DE i,t ED|CAMENTOS LTDA a responsâbilidade, únicâ e êxclusivá, pelâ idoneidadê do docuÍnento apresêntado e êstê Cártórlo.

Esta DECLARAÇÀO foi enitidâ em 20/07/20í8 í0:59:02 (horâ local) através do sisteíra de autenticação digital do Cartório Azêvédo Bastos, de acordo
com o Art. 1o, 10o e sêus §§ 1' e 2o da VP 2200nO01, corÍp tarÍbém o docuíyEnto eletrônico autentrcado contendo o C€rtíicado Dilital do tituhr do
Cârtório Azevêdo Eastos, poderá ser solicitado dÍetarÍEnte â erÍpresa DROGA ROCHA DIST. DE MEUCAI,E],ITOS LÍOA ou ao Cârtório pelo
endereço de e-nrail aute ntic e@az evedobestos not. br
.

Para infornEções rnâis detalhedas deste eto, acesse o site [tlos://âlrldigital.azevedobâstos.not

br e i^Íot,rÊ o Código de Consulla dêsla Dêclarcçáo.

Código de Consulta desta DEclâração: 1034529
A consulta desta Declaraçáo estará disponivel em nosso site eté 20/07/2019
rCód lgo de

Aut. ntlcaçào

Dig

(horr locel).

ltrl: 27'172007181041230555-

fLogislaçóê. Vigent.s: Lei Federal no 8.935/94,

1 a 27172007181041230555-34
Ler Fedêrâl no 10.40612002, L/bdida Bovisóriã n'220012001, Lei Fêderal no í3.105/2015, Lei

n' 8.7212008, Lei Estadualno 10.1322013 e ProviíÉnto

Estedual

í 0:46:45

CGJ

N'0032014.

O referido é verdadê. dou fé.
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08 ADIÍIVO

AA CONTRATA

SOC

L

DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEOICAMENÍOSITDA E?P

:05. 348. 5 80/ OOO 1 - 2 6
N t RE :2 22002 38254 E M 17/09/2002
CN H

Cláusula 4t -O capitâl social é RS 500.000,00 {Quinhentos mil reals), diyidldo-àr§ 500.000 íQulnhentas mil}
quotas dê vâlo. nominal RS 1,00 (um real) cada, lntêgrãli:adas, neste ato em moeda corrênte do País, pelos
5ócios:

ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU
MÂÀII"ENE ROCHA DE AEREU SANTO§

TOTAI

466.700,00 QUOÍA5
31.300,00

93,34%

Rs 466.700,00

6,66%

R$ 33.300,00

quolÂ5

§00.000 QUoTA5

100

Rs 500.000,00

Cláusulo 5t - A sociedade iniciou suâ! ativldades em ,7/09/2002, e 5eu prazo de duração é po
indeteíminado, ía.t. 997, ll, CC/2002,.

Clôusuld 6s - As quotas são lndivlriveis ê não podeÍão 5er cedidas ou transferidas â terc€iro§
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em itualdades de condições e píeço di
prcíerênciã parà a ruã aquisição se postas à vênda, formali!ândo, s€ r€elirâdâ a cêssão delas, â a
contratual pertinenre. (aa. 1.056, aÍt.1.057 CCl2m21,
€

Clôusulo 70 - Â responsabilidade de cada sócio é ÍestÍita ao valor de suâs quotas. màs todos res
solidariamente pela rntegÍalização do capital social. {art. 1.051, C6lzop.z,l.

_!

õ
3

Clôusulo 8s - A admrnistração da sociedade é exercada pelos 5ócio5 ANIONIO FRÁNCISCO ROCHA DE

MAfillEN€ ROCHA Dt ABREU sÂNTOS, que assinõm em conjunto ou lsolâdâmente, com todos os
atribuições de uso do nome empresârial, vedado, no entanto, em ãtividades e9tíanhas âo interêsse

atsumir obrigaçô€s seja em íavor de quálquer dos quotistâs ou de teíceifos, bem como oneÉr ou eliener bens
imóveis dâ sociedade, §em autorizâção do outro sócio. (artlgos 997, Vl; 1.0f3. 1.015, 1064, CC/20021"

Clúutulo 9, - Ao término de câdâ eterclcio social, em 31 de derembro, os administradoíes presteíão contâs
justiílcadas de sua administrôção, procedendo à elaboração do inyentáris, do balenço patrimoníal e do balanço
de rerultàdo êconômico, cabendo aos 5óci05, na proporção de §uaÍ quotes, os lucros ou peÍdas apuradãs. (aÍt.
1.065, Cq2o02).

Ctóusub

7Ap

-

N$

L

quatro meses seSuintes ao téímialo do er€Ícício sociâ|, os sócios deliberârão sobre as contal/

e desiSnã(ão administradoÍes quàndo

íoÍ o câso. {ârt' 1.071, 8rt. 1.072, § 2'€

.rt,

1.07s,

CC/zOOz,. q

Clóusuld 77r. A socied|dê poderá a quàlqser tempo, abrlr ou Íechar íillal ou outrd drpendênclâ, modiante
altêíação Íontratual asllnada poÍ todos os

sôcios.
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REPI'BLICA FED€NATIVA t'O BRASIL
EsÍAOO OA PARAIBA
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Av Epitácio Pessoâ, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa
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IiICDALIDADE
VISTO:

DECLÂMÇÃO OE SERr'IçO OE AUTENNCAçÁO OGTAL
O Bel. Válber Azevêdo de Mrandê Cavalcanti Oíicial do PrlrrÉiao Registao Civil dê NasciíEntos e Óbrtos e Pívalivo de CêsaírEntos, lnterdçóes e
Tutelas com atribuição de âutenticâr e reconhecer firnEs da ConErca de João Fessoá Cápital do Estâdo da làraiba, em virtude dê Lei, etc...
DECLARA para os devklos Íins de direito que, o docurÍEnto em an6xo identÍicado individualnEnte em cada Código de Autenticaçáo
íeíerila sequência, foi autenticedos de acordo com as Lêgislações e noríÍas vigentes'.

Digitêl' ou

^a

DECLARO âinda que, paía ga.antir transparência e segurança jurijicâ de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de t{otas e Rêgistros do
0032014, deterninando a inserção de um códago em todos os atos
Estado da hraiba, â Corregedoriâ Gêral de Justiça edilou o froviírEnto CGJPB
notoriais e registrais, âssim cada Selo DgÍtâlde FiscâlizaÇão Extrâiudicial contém um código único (por exerÍplo: Salo Digítrl: A8C12315.X1X2) e
dessâ forftâ, cadâ âLrtentcâção pÍocêssada pêlâ nossâ Sêrvêntia pod6 s6r confírÍEda e veíficada tantas vezes quanto íor necessário âtrávés clo
site do Íribunalde Justiça do Estâdo da Parabâ, endereço http://corregedoíia.tjpb.jus.brlselo-di!itay

lf

A âutenticaÇão digital do docunento faz prove de que, na data e hora em que elê foi .ealÉada, a enpresa DROGA ROC}IA DlSl D€ MEDICAM ENTOS
LÍOA tinha posse de um docuÍEnto comas ÍÍEsÍÍâs caracterbticas que íoram reproduzidas na cópia auienticâda, sendo da êÍprêsa DfOGA ROCIiÀ
UST. DE

M

EDICAMAnTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidâde do docuíEnto ãpresentado a êste Cartório.

Bta DECLÂRAÇÃO foi enitida em 2Ol07/20íE íO:59:02 (hora local) através do sistenE de autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, do acordo
com o Art. 10, 10o e sêus §§ 1' e 2o dê NP 220012001, corÍb tânbéÍ\ o docurÍBnto elet ônico ãutenticâdo contendo o Certificado Dilltal do titular do
Cârtório Azevêdo Bâstos, poderá ser solicitado diretanEnte a enpresa DROGA ROCHA OST, OE MEUCAMENÍOS LTOA ou ao Cârtório pelo
endereço de e-íyEil autentica@azevedobastos. not.br
Para iníoríÍEçõês írais detalhedas deste eto, âcesse o srte lUos://autdigital.azevedobêstos.not.br e inlofiíê o Código de Consulta dêsla Oeclarcçáo.

Códlgo do Consulta de3ta Declarsçáo:1034529
A consultê deste Dêclaração êstará disponÍvelem nosso site até 20/07/20'19 ,|0146:45 (horá local).
rCódigo de Autenticáçào Digitsl:27172007181041230555-1 a 271720071A1041230555-34
'Loqi.lâçõe. Vigentos: Lei Federal no 8.935/94, Lêi Federal no 10.40612002, lüedida Provisória no 220012A01, Lei Fêderâl no 13-105/2015, Lei
Étadual n" 8.72112008, Lei Btadualno 10.1322013 e ftoviÍEnto CGJ N'0032014.
O refeíido é verdade. dou fé.
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A8 ADITIVO AO CONTNATO SOCIAL

ORAGA ROCHA DISTRIBU|8ARA DE MEDICAMENTOS LTDA ÊPP
CN P J : 0 5. 348.5 80/O00 I -26
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- Os só.ios poderão de comum âcordo, fixar uma retiíada mênsal, a título dê "pró labore

Clôusuta 12r

,

observadô5 as drsposlções regulamentares pertinentes.

Clôesulo 71e

-

Felecendo ou interdltedo qualquer sócio,

herdelÍos, sucer:ores
remânâscente§,

eo

lncãpaz. Não sendo possivel

ã sociedade cofitinuaÍá suas ativldades com

os

ou inexistíndo interesse destes ou dos !ócios

o valor de sêus haveres será apurado e liquidado com base na situaçãô pâtrimoniãl dâ

sociedade, à datâ da resoluÇão, verificada em balaoço especiâlmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo pÍocedimÊírto sêÍá adotado em outÍos câsos em que â sociedade sê re:

relaçro a seü sócio. (eÍ1. 1.02t € ârt. 1.031, CC/20ú2).

dtiusúlo

74e

. As socios administ.ãdoÍes declaram, sob as penâs da lel, de que não êstão lmpedldos d

a admini5tÍãção da sociedede,

por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou poí se enco

or efeitos dêla. â pená que vede, ainda que tempoÍâÍiamênte, o

aceJso

I

!

i

cârgos públlcos; ou
€

fãlimentar, de píêvaricâção, peita ou subornô, conaussão, peculato, oú contrâ a.êconomia popular,
I

sistema íinanceiío nacional, contÍa normas de defesa da concoÍrênçia, contra as relaçóes de con

,

pública, ou a propriedade. (art, 1.0t1, § le, CCl2002).
Cldusulo ,5e- Fica eleito o foro de Íeresina

-

I
f

Piauí pâÍâ o exeÍclcio e o cumpíimento dos

dlÍeitot

{

e ot

resultantes deste contrato.

E
e

por eslorem justos e controtsdas, ossinam o p.esente Controto Sociol em 03 ftíêt) tiot de lgual tegt

torma
feresino
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EIECLARAçÃO DE

SEWIçO

DE AUTENNCAÇÃO

UOTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mrânda Cevalcânti, OÍiciâl do PriÍÊiro Registro Civil de NâsciíÍÉntos e Óbitos ê Plivativo de C€saíÍEntos, hterdiçóes e
Íutelâs com atribuiçáo de aulentrcêr e rêconhêc6r firryEs da CoÍErca de Joáo Fe6soa Capital do Estâdo dâ Fbraibâ, em virtudê dê Lei, etc...
DECLAFÀ para os devidos Íins de direito que, o docunEnto em anexo id€ntificêdo indrvdualíÉntê eín cada Código do Autonticaçéo Digitalt ou
referida sequência, foi autenticados de âcoído com as Legislaçôes e norrBs vigentes'.

ie

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurbica dê todos os atos oriundos dos respectrvos serviços dê Notas e Rêgist os do
Btado dã làraiba, a Corregêdoria Geral de Justiça editou o Provirnento CGJPB M 003/2014, dêterÍinando a inserçáo dê um código em todos os atos
notoriais e registrais, assim, cede Selo Dtlnal de Fiscalizaçáo &trajudiciâl contém um códrgo único (por exenplo: Sêlo Dlglt.l: ABC1231&X1X2) e
dessâ íoríE câda âutenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirnEda e veríicada tântas vezes quanto for necessário atrevés do
site do Tribunâlde Justçá do Btado da Paraba, endêreço hüp //corregedoria.tipb.jus.br/selo-dígitau

A âutenticâçáo digitaldo docunEnto faz provã de que, ne deta e hore em que elã Íoi rêâlizâda, a eÍpresa OROGA ROCHA OST. DE M EDlCAi, ÊNTOS
LTDA tinha posse dê !m docuínento com as íEsrr6s carâctêÍrsticas que íoram reproduzidas na cópie aut€nticeda, sendo da êÍpresa DROGA ROCFIA
DIST. OEiTEDICAMENTOS LÍOA a responsâbilidâde, únrca e exclusiva, pela idoneidade do docurEnto apresentâdo â este Cartórlo.
Esta DECLARAÇÃO foi enúda em 20/07/201E l0:59:02 (hora local) através do sistenE de autenticação digital do C€nório Azevêdo 8âstos, de acordo
com o Art. 1o, 10o e seus §§ 1" e 2" da llP 220012001, conb taÍbém, o docuÍÍEnto €lêtrônico âutênticado contendo o Certiíicado Digital do trtulâr do
Cartório Azevêdo Bâstos, poderá ser solicitâdo diretarnente ã erÍpresa DROGA ROCIIA DIST, OE MEDICAME.ITOS LÍOA ou âo Cartório pelo
endereço de ê-íyEil autenlica@azevedobastos. not. b.
Pera inforÍBçóes

íÉis detalhadas deste eto, acêsse o site !!psl/autdrgüal.azevedobêstos not.br e infornE o Códlqo de Consullâ deslê OecleGção.

Código do con8ulta dêsta Declarâção:1034529
A consultê desta Declarâção estâíá disponívêl êm nosso srt6 até 2Ol07/2019 í0:46:45 (horâ local).

1Códi9o

d.

A uto

ntica çâo Digital: 271720A7181041230555-

1a

27172407181041230555-34
10-40612002, [íedrda Provisó.ia

'Legislaçõos Vigênle6: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no

n'

22A012001, Lêi Federâl no 13.105/20'15, Lei

Estadual no 8.72112008, Lei Esteduelno 10.1322013 e Provim-.nto CGJ N" 003/2014.
O rêÍerido é verdâde, dou fé.
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ALTERÀÇÃO CONTRATUAL N". 09
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA..

EPP
c.N.P.J - 05.348.580/0001-26
NIRE: 2220023825-4 DE: 17.09.2A02.

Pelo presente instrumento paíicular e na melhor forma de direito, os abaixo as§nados
ANTONIO FRANCI§CO ROCHÁ DE ABREU, brasileiro, naturiral de Allo long - Piaú,

nascido cÍn 10.01.1958, divorciado, empesário, portador da Cedula de Identidade n". 217.504 SSPPl, C.P.F n". 153.049.653-53, domiciliado e residente na Rua Promoicr Mario de Akneida Cost4 n'
6260, baiÍo Uruguai, CEP - 64,073-540, Teresina - Piaul e MARILEI\IE ROCHA DE ABREU
SANTO§ brasileira, Naturai de Alto Longá - Piaui, nascida em 04.09.1971, viúv4 empresári4
portadora da Cedula de ldenüdade n' 1.113.557 SSP-PI, C.P.F n'. 526.727.003-20, domiciliada e
residenle à Quadra 77 Dirceu Arcoverde I, n" 03, baino ltarare, CEP:64.07'1-240,Teresina - Piauí
e componentes como qudistas e sonente eles da scicdade empÍesáÍia'limitada DROGAROCHÀ
DISTRIBL,IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP, que gira nesta praç4 na Av. Nâções
Unidas, 1069, bairro Vermelha, CEP: 64.019-230, Tercsina
Piaui CNPJ: 05.348.580/0001-26,
regisho na JUCEPI sob o n' 2220023825-4 de 17.09.2002 e última alteração conkatuâl é dc no
08 em 18/1 1/2015, resolvem dc comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar
as disposições contratuais vigentcs, â segür:

-

r-

DA ALTERAÇÃO

d

COXTUTUX-

\
CLÁUSULA PRIMEIRA

A

-

DÂ ADMINISTRAÇÀO

administrâção da sociedade empresiíria limitada é exercida pelos sócios: AtrlTONIO

e MARILENE ROCHÀ DE ÂBREU SANTOS,
no preâmbulo doste insFumento, que paÍa tanto assinam em conjunto ou
isoladamelte, todos os papéis, documentos, titulos de crédito, contratos, endossos, e o que mais
necessiirio for piua administração da socicdade, podem delegar poderes a terceiros por
FRANCISCO ROCHA DE ABREU

qualificadas

procuração com fins e prams determinados, para trato de assuntos dô interesse da sociedade.

II _ DA

DA SOCIEDADD
_ DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO §OCTAL

EMPRESARIA LIMITADA

L

MEDICÂMFJ,NTOS I,TDÀ . EPP.

,§.

N

q
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clÁuswl

pnrlrErRA - DA DENoMINAÇÃo socIAL

Â sociedsde empresilria limitada tem como nome empresarial "DROGA ROCEA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP", c tem como nome de faatasia:
DROGA ROCHÀ sordo regida este contralo social pela Lei n" 10.4062002, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil de 2002) e supletivamente pela Lei n' 6.4M116, de 15 de dezembro de
19'76 (Lei das Sociedades por Ações), bem como pela legislação advinda posteriormente e
aplicada à matéria.

CLÁUSULÀ §EGUNDA _ DA SEDE

socIAL

E

FILIAL

A sociedade empresária limitada tem sua sede social e foro na Avenida Nações Unidas,
t069, bairro Vermelha CEP 64.019-230, Teresina - Piauí;
Parágrafo Único

-

A sociedado empresaria limitada atualmente não mantém filiais.

CLÁU§ULA TERCEIRA. Do oBJtrTo
4644-3101Comorcio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645-ll0l Comercio atacâdista de instrumeÍltos e materiais para uso'médico,cirurgico,hospitalaÍ

&

e de laboratórios.

4645-l/02 Comercio atacadista de próteses

e

artigos de ortopedia

4ó49-4199 Comercio âtacâdista de outros equipameltos e artigos de uso pessoal e domestico não
especifi cados anteriormente.

{

4645-ll03 Comercio atacadista de produlos odontológicos.
46ó4-8/00 Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medicohospitalar; paíes e peçâs.
4771-7101Comercio varejista de pÍodutos fârmacêulicos, sem manipulação de formulas.
4930-2102 Transpoíe Rodoviririo de carga, exceto produtos perigosos
mudanças,
intermunicipal, interestadual e intemacional.
4649-4/08 Comercio atâcadista de produtos de higiene, limpeza e consmração domiciliar.
46494101 Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico.
46494102 Comercio âtacadista d€ aparelhos €letrônicos de usô pessoal e doméstico.
4712-5100 Comercio vaÍejista de cosméticos, produtos de perfumaria e dc higiene pessoal.
4763-ó102 Comercio vârejista de artigos esportivos.

e

4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomeslicos e equipamentos de áudio e
vídeo.

e

e

produtos não especificados
reparação de equipamentos
anteriormente,
7490-l/99 outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
3319-8/00 Manutenção
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Porógraío Único

- Pode a sociedadc empresária limitada, nos limites da lei, dcdicar-se a outras
atividades, inclusive participar de sociedade.
CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIÀL

socros

E

RESPONSABILIDADE DOS

O Capital Social subscrito € totalmente inÍcgralizado é de R$: 500.000,00 (quinhentos

rnil reais), está dividido entre os sócios em 500.000 (quiúentas mil) quotas de R$: 1,00 (um
real) cada uma.

Em face da supra estabelecido as respectivas participações dos quotistas no capital social

AIITONIO TRANCI§CO ROCHA DE ABREU
46ó.700 colas no va.lor uniL'ário de R$: I,00(um real), que corresponde a93.34% do
capital social no valor total de 4ó6,700,00 (qualrocentos e sessentB e seis mil, seteccntos

reais)

Rlr 4ó6,700,fi)

g

MARII,ENE ROCIIA DE ABREU SANTOS
33.300 cotas no valor unitrlrio de R$ 1,00(um real), que conesponde a ó,6ó% do capital social no valor lotal de33.300 (trinta etrês mil, kezentos reais)
R$: 33300,00
totalizando 500.000,00 (quiúantos mil reais)
R$: 5@.000,00

\

Parágrafo Segundo - A ,esponsabilidade dos sócios é solidáÍiâ e limilada ao valor do Capital
Sociâl integrrizado, nos termos do aÍtigo 1.052 da Lei n' 10.4062002, de l0 dejaneiro de 2002.

CLÁUSULA QUINTA

-

DAS QUoTAS

As cotas de capital são indivisíveis e não podcrn ser cedidas ou kansferidas sem o
expresso coosentimenlo da sociedade, cabendo em igualdade de preço e condições, o direito de
transferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotistâ prelender ceder às que
possui.

CLÁUSULA SEXTA

_

DO PtdAzO DE DURAÇÃO

À duração da sociedade empresiria limitada é por tempo indaemiinado, podendo ser
extintâ poÍ vontade dos ócios e nos casos pÍevistos em lei.

§
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CLÁUSULA SÉTIMA _ DA ADMINISTRAÇÃO

A administraçâo da sociedade empÊsiária limitada é exercida pelos sócios: ANTONIO
FRANCI§CO ROCHÀ DE ÀBREU e MARILENE ROCHA DE ABREU §ÀNTOS,
qualihcadas no preâmbulo destc instrumcnto, que p,ra tanto assinam em conjunto ou
isoladâÍnente, todos os papéis, do,:umentos, títulos de crédito, coÍrtÍatos, €ndossos, e o que mais
necessário for para administração da sociedade, podem delegar poderes a terceiros por
procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da sociedade.

CLÁUSULA oITAvA

-

DoS LUCRoS, PRUUizoS E RETIRADA DE PRôLÀBoR.E

Os sócios no exercÍcio da administração e de cargo na sociedade ernpresária limitad4
tem direito de uma retirada mensal, à título de pó-laborg em valor de comum acordo fixado
pelos mesmoq sernpre respeitando os limites de dedutibilidade permitidos pela legislação do
imposto de renda.

- Todo dia 3l de dezembro de cada ano, é procedido o levantamento do
Balanço do Exercício, sendo os lucros ou prejuízos veriÍicados, distribuidos ou suportados pelos
sócios na proporção de suas cotas de capital.
Parágrafo Prlmelro

Parágrafo Segundo

- A critério dos sócios

u

e no atendimento de interesse da propria sociedade

paíes dos lucros é destinada à formação de Reservas de Lucros,
no criterio estabelecido pela Lei n'. 6.404/76, ou pümanccem em Lucros Acumulados para
empresrária limitad4 o totâl ou

futura destinação.

cLÁusuLA NoNA -DA sÂiDA

DE

sóCro DA socrEDADE

No caso de um dos sócios dcsejas retirar-se da sociedadc emprasária limitada, devcrá notificar o
outro, por escrito, com antecedência de ó0 (sessenta) dias e os seus haveres lhe serão
reembolsados na modalidade que se estabelece nâ cláusula seguinie.

CLÁU§ULA DÉCIMA
SOCIEDADE

-

DA DI§SOLUÇÃO, EXCLUSÃO

E

LIQUIDAÇÃO DA

Falecendo ou interditando qualquer dos sócios, a sociedade empÍesfuia limitada continuará gras

Àtividades com os herdeiÍos, suc€ssoÍEs e o incapaz. Não sendo pos§vel ou ineístindo interrsse
destes ou do(s)ócio(s) rernanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liqüdado com base
na situação patrimonial da sociedade empresária limitadq à dala da resolução, veriflcada em

:,1

balanço especial levantado.
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CLÁUSULA DÉCIMÁ PRIMEIRA _ DESIMPEDIMENTO
Os administradores declaram, sob as penas da lei, expressamente qu€ não sc acham
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, nos tsrmos do art. l.0l l, § l', da Lei n" 10.406/2002, bem como, não se
acham incursos na proibição de arquivamento previsto na L€i n" 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCUUA SEGUNDA _ FoRo
Para eventual propositua de qualquer ação ou procedime[to enbe os socios ou deles
contra a sociedade emprcsária limitada, fundada em sua existência, adÍninistíação ou neste

instrumento, fica eleito o foro da cidade de Teresin4 Estado do Piaul, com rcnúncia expressa de
veúa ocorrer
mudança de domicílio d€ quâlquer dos quotistas.

qualqueÍ outro foro, por mais especial ou privilegiado que sej4 ainda que

E por se estarem justos e contÍatados, assinam o presente insüumento, €m 1 (urna) via de
igual tcor para que produza seus legítimos ejurídicos efeitos.

Teresina-(Pi),

o de 2016

Antoniô

Abreu
-53

CPF: 153
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL No, t0
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA.. EPP
C.N.P.J - 05.348.580/000 1-26
NIRE: 2220023825-4 DE: 17 .09.2002.
Pelo presente insbllment,o particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados
ANTOMO FRANCISCO ROCIIA DE ABREU, brasileiro, nah:ml de Alro longa - Piauí,.nascido

em 10.01.1958, divorciado, emprcsário, portador da Cédula de Identidade no.217.5M SSP-PI, C.P.F
no. 153.049.653-53, domiciliado e residente na Ruâ Promotor Mario de Alm€ida Costa (Í,ot
Angélica), n" 6260, baino Uruguai, CEP - &.073-540, Teresina - Piauí e MARILEM ROCHA
DE ABREU SANTO§, brasileira, Natural de Alto Iongá - Piauí, nascida em 04.09.1971, viúva,
empresária, portadora da Cédula de Identidade n" 1.113.557 SSP-PL C.P.F n'. 526J27 .003-20,
domiciliada e residente à Quadra 77 Dirceu Arcoverde I, no 03, bairro ltararé, CEP: U.077-240,
Teresina - Piauí e componentes como quotistas e somente eles da sociedade empresária limitada
DROGA ROCIIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP, que gira nesta
praça, na Av. Nagões Unidas, 1069, baino Vermelha, CEPI.64.A19-230, Teresina - Piauí, CNPJ:
05.348.580/0001-26, registro na JUCEPI sob o n" 22200238254 de 17.09.2002 e última alteração
contratual é de no 09 em 0610512016, resolvem de comum acordo e na melhor de dirrito, alterar e

l

consolidar as disposições contratuais vigente, a seguir:

I

-

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA DO AUMENTO DE CAPITAL.
O capital social da sociedade empresaria limitada que é de R$ 500.000,00 (Quiúentos
mil reais) totalmente integralizado e dividido em 500.000 (Quiúentas mi[) ootas, no valor de R$
1,00 (hum real) cada, passa a ser de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quiúentos mil reais), com
um aumento de R$ 2.000.000,00 @ois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (Dois milhões)
ootas, no valor de R$ 1,00 (um real) totâlmente integralizado, neste ato, em moeda corrente do

\

País.

totrl do ca
a ser distribuldo em:
sÓcros

QUOTAS

t/o

ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU
MARILENE ROCIIA DE ABREU §ANTOS
TOTAL

2.333.500
166.500
2.500.000

9334%

Passando o

6,660/o

CAPTTAL (RS)
Rl 2333.500,00
R$ 166.500,00

100%

R§ 2.500.000,00
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cLÁusuLA SEGUNDA oBJETO SocIAL - A

Sociedade

I

teú como objeto:

464+3101Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
464*110l Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,ciúrgico,hospitalar
e de laboratórios.

4645-1102 Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4649-4199 Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico não
especificados anteriormente (artigos de óptioa),
4645-1103 Comercio atacadista de produtos odontológicos.
4664-8/00 Comercio atacadisls de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medicohospitalar; partes e peças.

4771-7l0l Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas.
4930-2102 Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e intemacional.
46494108 Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservagão domiciliar.
4649-4101Comercio
4649-4102 Comercio
4772-5100 Comercio
4763-6/02 Comercio

atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico.
atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
varejista de cosméticos, produtos de perfirmaria e de higiene pessoal.
varejista de artigos esportivos.

4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio

e

vídeo.

3319-8/00 ManutenÉo e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
(a manutenção e reparação de não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico,
odontológico e de laboratório).
1490-1199 Outras atividades profissionais, oientÍÍisas e técnicas não especificadas anteriormente
(as atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas não
especificadas anteriormente, inclusive as realizadas por proÍissionais autônomos ou constituldos
como empresas individuais).
4511-1/01 Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utiliúrios novos.
45ll-I/03 Comercio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados.
47E9-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios.
4649-4109 Comercio stacadista de produtos de higiene, limpeza e oonservação domiciliar, com

ry

atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4751-2101Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informálica.
4754-7 101 Comércio varejista de móveis
4649-4/04 Coméroio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
8650-0/07 Atividades de terapia de nutrigão enteral e parentêral.
4651-6102 Comercio atacadista de suprimentos para informática,

v
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464Ç0101Comercio atacadista de cosméticos e produtos de porfumaria.

4757-1100 Comercio varej

ista especializado de peçBs

e

acessórios para aparelhos

eletroeletrônicos para uso domestico, exceto informática e comunicação

[ - DA

DA

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
§OCIEDADE
EMPRE§ÁRIA LIMITADA * DROGA ROCIIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEMO§
LTDA - EPP.
CLÁUSULA PRIMEIRA

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

-

A sociedade empresária limitada tem como nome empresarial "DROGA ROCHA
DISTRIBIIIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP", e tem como nome de fantasia:
DROGA ROCHA, sendo regida este contÍato sooial pela Lei no 10.406/2002, de l0 de janeiro de
2002 (Código Civil de 2002) e supletivamente pela Loi no 6.404176, de 15 de dezembro de 1976
(Lei das Sociedades por Ações), bem como pela legislação advinda posteriormente e aplicada

À

matéria.

CLÁUSULA SEGUI\.DA

DA SEDE SoCIAL

-

A sociedade empresária limitada tem sua sede social na Avenida Naçôes Unidas, 1069,
bairro Vermelha, CEP 64.019-230, Teresina - Piaul.
CLÁU§ULA TERCEIRÀ

-

{

DO OBJETO

I

4644-3101Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645.l/01 Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,oiúrgico"hospitalar
e de laboratórios.
464S1/02 Comercio alacadista de próteses e artigos de ortopedia
4649-4199 Comercio atrcadists de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico não
especifi cados anteriormente (artigos de óptica1.
4645-1/03 Comercio atacadista de produtos odontológicos.
4664-8/00 Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medicohospitalar; partes e peças.
4771-TlOl Comercio varejista de produtos farmacêutioos, sem manipulação de formulas.

4930-2/02 Transporte Rodoviário

de carg4 exc€to

produtos perigosos

e

ry

mudanças,

intermunicipal, interestadual e intemacional.
4649-4/08 Comercio
4649-4101Comercio
4649-4102 Comercio
4772-5100 Comercio

atacadista de produtos de higiene, limpeza e oonservagão domiciliar.
atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico.
atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
varejista de oosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
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4763-6102 Comercio varej ista de artigos esportivos.

4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio

e

vídeo.

3319-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especi{icados anteriormente
(a manutengão e reparação de não-eletrônicos e utensílios para uso médico, oirúrgico,
odontológico e de laboratório).
7490-1199 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
(as atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais, científicas e técnicas não
especificadas ânteriormente, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídos
oomo empresas indíviduais).
45ll-1/01 Comercio a varejo de automóveis, oamionetas € utilitários novos.
45I1-l/03 Comercio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados,
4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios.
4649-4109 Comeroio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservaÉo domiciliar, com
atividade de fraoionamento e acondicionamento associada,
4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4751-2101Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
47 5+7 101 Comércio varej ista de móveis
4649-4104 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parentoral.
4651-6/02 Comercio atacadist de suprimentos para informática"
4646-0101Comercio atacadista de cosméticos e pÍodutos de perfumaria.
4757-1100 Comeroio varejisla especializado de peças
acessórios para aparelhos
eletroele§ônioos para uso domestico, exceto informática e comunicação

e

{

ParágraÍo Único - Pode a sooiedade empresária limitada, nos limites da lei, dedicar-se a outras
atividades, inclusive participar de sociedade.

4',

CLÁU§ULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL
O Capital Social subscrito e totalmente integralizado é de R$: 2.500.000,00 (Dois milhões
e quiúentos mil reais), está dividido entre os sócios em 2.500.000 @ois milhões e qúnhentas
mil) quotas de RS: 1,00 (um real) cada uma.
Em face da supra estsbelecido as respectivas participações dos quotistas no capital social
é:

ANTOMO FRANCISCO ROCHADE ABREU
2.333.500 cotas no valor unitário de R$:1,00(umreal),quecorrespondea93.34Yodo
capital social no valor total de 2.333.500,00 (Dois milhõçs trÊzentos e trinta e três mil e
quinhentos

reais)

Rl$:2333,500,00
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I

MARILENE ROCHA DE ABREU SANTOS
166.500 cotas no valor unitário de RS 1,00(um real), que conesponde a 6,66% do capital social no valor totBl de I66.500,00 (Cento e sessenta e seis mil, e quinhentos reais)
R$: 166,500,00
totalizando 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil
Rlh 2.500.000,00

reais)

CLÁUSIILA QUINTA - RESPOSABILIDADE DO§ SÓCIOS

A

responsabilidade dos sócios

é

e

solidária

limitada ao valor do Cspital Social

integralizado, nos termos do artigo 1.052 da Lei n" 10.406/2002, de l0 dejanoiro do 2002.

CLÁUSULÀ SEXTA

-

DAS QUOTAS

As cotas de capital são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o
expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de preço e condições, o direito de
transferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum cotista pr€tender c€der às que
possuí.

CLÁUSULA

SÉTIMA- Do PRAzo

DE DURAÇÂo

A

duração da sociedade empresária limitada é por tempo indeterminado, podendo ser
extinta por vontade dos sócios e nos casos previstos em [ei.

,{

CLÁU§ULA OITAVA -DÀ ADMINI§TRAÇÁO

A administração da sociedade empresária limitada é exercida pelos sócios: ANTONIO
FRANCISCO ROCI{A Df,, ABREU e MARILEM ROCIü DE ABREU SANTO§,
qualificadas no preâmbulo deste instrumento, que para tanto assinam em conjunto ou
isoladamente, todos os papéis, documentos, títulos de crédito, contatos, endossos, e o

necessário

for para administração da

sociedade, podem delegar poderes

a

que

ry

mais

terceiros por

procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da sooiedade.

CLÁUSULA NoNA

- RETIRÀDA

DE PRÓ.LABoRE

Os sócios no exercício da administração e de cargo na sociedade empresfuia limitada" tem
direito de uma retirada mensal, à título de pró-laborê, em valor de comum acordo fixado pelos
mesmos, semprc respeitando os limites de dedutibilidade permitidos pela logislação do imposto
de renda.
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cLÁusuLA »Écnre - Dos LUCRoS n, pnr.ru'Ízos.
Todo dia 3l de dezembro de cada ano, é procedido o levantamento do Balanço do
Exercício, sendo os lucros ou prejuízos veriÍicados, distribuídos ou suportados pelos sócios na
proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro

- A critério

dos sócios e no atendimento de interesse da própria sociedade

paíes dos lucros é destinada à formação de Reservas de Lucros,
no critério estabelecido pela Lei n". 6.404/76, ou permanecem em Lucros Acumulados para
empresária limitada, o úotal ou

futura destinação.

- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SAÍDA DE sÓCIo DA SoCIEDADE
No caso de um dos sócios desejas reürar-se da sociedade empresária limitada, deveú notificar o

outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias

e os seus haveres lhe

serão

reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÂ

-

!

DA DIssoLUÇÃo, ExcLUsÃo E LIQI,IDAÇÁo

DA SOCTEDADE.
Falerendo ou interditando qualquer dos sócios, a sociedade empresária limitada continuaú suas

Atiüdades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possÍvel ou inexistindo interesse
destes ou do(s)ócio(s) Íemânescente(s), o valor de seus havercs será apurado e liquidado com base
na situação púrimonial da sociedade empresária limitada,

À

data da resolução, veriÍicada em balanço

especial levantado.
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CLÁUSI]LA DÉCIMA QUARTA

- DESIMPEDIMENTo

Os administradores deolaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagão criminal, nos
termos do art. 1.01

l,

§ 1", da Lei no 10,40612002, bem oomo, não se acham incursos na proibição

de arquivamento previsto na Lei

n' 8.934194.

CLÁUSULÀ DÉCIMÀ QUIi{TA

-

FORO

Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles

contra a sociedade empresária limitada, fundada em sua existôncig administração ou nestê
instrumento, Íica eleito o foro da cidade de Toresin4 Estado do Piauí, com renúncia expressa de
qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que sej4 ainda que

veúa ocorrer mudanga

de domicÍlio de qualquer dos quotistas.

E por se estarem justos e contratados, assinam o presonte instrumento, em 1 (uma) via de
igual teor para que produza seus legítimos e jurídicos efeitos.
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REPÚBLICA FEDÊRAÍIVA OO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA
CARÍÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNOADO EiiI í 888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIMÉI{TO E ÓBITOS E PRIVÂTIVO OE CASAi/tEI.ITOS, INÍERDIçÓES E TUTELAS DA COMARCA OE
JOÃO PESSOA
Av. Epitádo Pessoa,

Íí45

Bairro dos Estâdos 58030-00, João Pessoa PB

Iel.: (83) 3244-5404 I F ax:
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MODALIOADE
VISTO:

DECLARAÇÃO DE SÊRVIçO OE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de l\4iranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbilos e Privativo de Casamentos, lnterdições e

Íutelas com atrabuição de aulenticar e reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude de Lei etc...
DECLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anexo identiícado individualmente em cada Código de Autenticação Digítalt ou na
referida sêquência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentesr.
DECLARO ainda que, para garantir lransparênciâ e segurançâ jurldica de todos os atos oíiundos dos Íespêctivos serviços de Notas e Registros do
Estado da ParaÍba, a Conegedorja Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inseÍção de um código em todos os
atos noloriâis ê regislrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Oigital: ABC1231ç
XrXa e dessa forma, cada autenticaÉo processada pela nossa SeNentia pode seí confímada e veriÍicada tanlas vezes quanto for nec€ssário
através do site do T.ibunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço hltpr/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitau
autenticaçáo digital do documento íaz ptova de que, na data ê hora em quê ela foi rcalizada, a empresa DROGA ROCHA DIST. OE
MEDICAmENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteíslicas que foÍam reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa DROGA ROCHA DISÍ, OE MEOICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documênto aprêsêntado a
êste Cartório.

A

Esta DECLARAÇÂO foi êmitida em 20111/2018 09:33:,{2 (hora local) através do sistema de autenticaçáo digital do CaÍtório Azevêdo Bastos, de
acoído com o Art. 1', 10' e seus §§ 1" e 2' da MP 220012001, como também, o documento eletrÕnico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamentê a empresa OROGA ROCHA OIST. DE MEOICAMEI{TOS LTDA ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azêvedobastos.not.br

Para iníormaçôes mais delalhadas desle alo, acesse o sitê llllp§llêllElg{âl.azevedobaslos.nol.br e iníorme

o

Côdigo de Consulta desta

Declaêçáo.

Códlgo dê Consuha dêsla Declar!ção: '1117222
A consulta desta Declaração estará disponÍvelem nosso site até 20/Íí12019 09:í6:25 (hora local).

'Códlgo ds Autentlcaçáo Olgltali

27 17201118091 1140321-'l

'Leglalaçôor Vlgentes: Lêi Federal
Estadual n'8.72112008, Lei Estadual

no 8.935/94,

Lei Fêderal no 10.406/2002, irledida P.ovisória n'220012001, Lei Federal no 13.105/20'15, Lei

no 10.132/2013

e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é vêídâde, dou Íé.
CHAVE DIGITAL
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REPÚBLICA FEOERATIVA OO BRÂSIL
ESIAOO OA PARA|BA
CARTÔRIO AZEVÊOO BASÍOS
FUNDADO EM íEE8
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL OE },IASCIi'ENTO E ÓB|TOS E PRIV-ATIVO DE CASAÍúENÍOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS OA COMARCA OE
JOAO PESSOA

'

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

[,,[{

.FOLHA

F^ROCESSO

MODALIDADE

2

I

NO

c)

o

v

\831 3244-5404 t Fax:

l83l3244-5484
http:/^ ww.azevedobastos.not.br

E-ma jl: cartorio@azevedobastos.not.br

,./

VISTO:

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL
O Bel. Válber A2evêdo de Miranda Cava,canti, Oficial do Primeiro Regislro Civil de Nascimentos e Ôbilos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuiÉo de aúenticaí e reconhecer fímas da Comarca de João Pessoa Capilal do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, elc...
DECLARA para os devidos fins de direito quê. o documênto em anexo identiíicâdo individúalmênte em cada Código de Autenticaçáo Oigital'ou na
reíedc,a sequência, Íoi autenticados de acordo com as Legislaçóes e normas vigentes!.
DECLARO Sinda que, para gaÍanliÍ transparência e segurança jurÍdicâ de todos os atos oriundos dos rêspectivos serviços dê Nolas e Rêgistros do
Estado da ParaÍba, a Corregêdoriâ Geralde Jusüça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserÉo de um código em todos os
atos noloriais e regislrais, assim, cada Selo Digital de Fiscâlizaçáo Exlrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC1231U
X|X4 e dessa íorma, câda autenticâÉo procêssada pela nossa SeNentia pode ser confirmada e verificada lantas vezes quanlo for necessário
atravês do site do Tribunal dê Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpbjus.br/selo-digitau

A

autênticaçâo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a empresa DROGA ROCHA OIST. OE
MEOICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caÍacterlsticas que foram íeproduzidas na cópia aulenticada, sendo da
empresa DROGA ROCHA DISÍ, DE MEOICAf,IENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela jdonêidade do docúmento apresentado a
este Cartório.
Esta DECLARAÇAO íoi emitida em 2Ol'11l20r8 09:31:52 (hora local) alravés do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Easlos, de
acordo com o AÍt. 'lo, '10o e seus §§ 1o e 2o da MP 220012A01, como tambêm, o documento eletrônico aulenticado contendo o Certiíicado Digital do
tilular do Carlório Azevêdo Bastos, poderá ser solicilado diretamenle a empresa DROGA ROCHA DIST. OE MEDICAMENTOS LTOA ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail aulentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais delalhadas deste alo, acesse o sile hlllpszêgElgital.azevedobaslos.not.br e informe

o

Código de Consulta desta

Declaraçáo.

Códlgo de Con.ult! de!t! Oaclaração: 1117223
A consulta desta Declaraçâo estará disponivelem nosso site alé 20/í1l2019 09:16:25 (hora locau.

'Códlgo de Autentlcação Dlgltal 27 1720111809111402'15-1
'Loglsl.çõos Vlgonto.: Lêi Federal n" 8.935/94, Lei Federal n" 10.406/2002, Medida Provisó.ia
Estadual n" 8.72112008, Lei Estadual nô'10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

no 220012001,

Lei Federal n" 13.105/2015, Lei

O referido é verdade, dou fé
CHAVE DIGITAL
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OROGA ROCHA DISTRIBUIOORÂ DE MEDICAMENTOS LTDA
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46.i14-3{1 - Comôrcb ltacadlata da medkamentoa o dro
cÔolco

E

oEscR tçIo oÁs ÂnMoÀDEs EcoN ôMcÀs sEclJ

33.19{{0 - Mânubnçâo

N

de uao humano

oÁRtas

equipânento! o produtos nâo olpeclÍlcado! anbdoÍmento
a vaêjo de sutomóvgi3, c.mionetaa a utilitádoa novos
45.1í.1{3. Comérclo poratacado de automóvab, camionetú e utllltá os novo3. usado!

i15.1í-1{í . Comérclo
46.,15-l{í

e rgpaaaçao de

atacadbta de lnstrumentos e mstari!b para uao mádico, clniaglco, hoapttlhra da hbor.tórioa
rt câdisb de póblet e r.t8ot de ortopedh
,a6r5-l{3 . Comárcb etâcadista do pÍrduto. odontológlco.
46.46{}{l . ComáÍclo .tlcadbt! de cosmátlco. . produto! de pêíumrÍh
46í9{{1 . Comórclo at cadigt, d€ equip.monto. slótricot do u3o po.roale domó.tlco
,16.49{{2 - CotnéÍcb .Lcldi5tr do apaírlhor ahtóílcor da uso peaaoale domórtlco
45.49{{,ú . Comé.cb atacadista de móveb e ârtigos de cobhoâri r
46.49{{8 . Comárclo
câdi6ts dô pÍodutot do higiono, llmpêz! o conservaçào domicill.r
46.49{{0 - Comárclo acadist! do produto! do higlene,llmpeua e conservaçâo domlclll.r,com ativld.de de
írâcbnãmento e acondlcionâmento a3soci!da
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- Coméaclo
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46516{2. Comércb rt c.dbt
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il7s1.2.Oí . Comárclo vârêjbtr oapecializado de oqulpamentoa o tuprimêntot do lníormátlc!
/1753440. comércb vrrrJbt e.pechliz.do de elêtrodomóatlco. e.qulpam.nto. de áudlo e vid.o
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206.2 . Sociodade Empí€8ária Llmitida
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Núr,cRo

AV NACOES UNIDAS

1069

COi,IPLEMENID

64.019-230

VERMELHA

lpr

TERESINA

ENoEREÇo ÉLEÍRôNlco

TELEFONE

FrscaL@ÁcoNTcoNTABrL.corú

(86) 3303.1i|89
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Aprovado pelâ lnstruçáo Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016
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ESTÀDO DO PIÀUÍ
SECI.'T!.RIA DÀ FÂZE}iDA
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YlSTO

FICHA GADASTRAL
lnscriçãoi

19. 450. 631-?

CNPJ: C5.

31S

.::

:,.,a,,ta

1-2€

CPF Conjuge:

GERAT: : C:i-:i -::l-ilr:À
Agencia Regionâl: ÀcsÀ? t !l:

Tipo Pessoa: J'J;rI DICÀ

a:5

i

ili

Eituação Fiscal: F.i;r-r!ÀR

Situaçâo CadastÍal: ÀTM
Slt. SIPAF: PF Optante NF: -

Datâ Baixa

: -

Exportâdor:

Nn:

Última Âtuallzação: 21io'7
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OENOMINAÇÁO DO ESÍABELECIMENTO
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Drsi'Rr!ürri:!1

L1a

i,ra!rcA!1Eri:a,:
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'l

cEP 6{0.r92i0

Fax:

!: !;IIIÀ

UF PI

C.Postal:

CEP

Email - DIEF: i r scàlGa€ i,-,ic.:it Àoi 1. cr

TeleÍone DIEF: 85 33031.1ôi

ENDEREçO FISCAL
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Àli

Ni-a':':s ÍJ:irEàs
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vilfiS!:!

TeleÍone:

Munlclpio

'l

CEP í,40192-i0

Fax:

l0í9

Referência

!i!'isr

UF TT

1íÀ

C,Postal:

Email: ác,i.!Eà..,r tc,: ir ebr 1.. ií
DOMICILIO ELETRONICO
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::r
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l ::i

QUALTFTCAçÃO OO CONTRTBUTNTE
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Junla ComeÍcial: 22zir'23i251
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Data da
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Constituição: 15/ii/':aí,'2
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n

)

Tipo Utilização: ,-,'''jtt !,s
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MOOALIDADE
VISTO:

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AI.rÍENTICAçÃO OGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mranda C€valcanti, Oíicial do ftinEiro Registro Civilde NâscinEntos e Óbitos e ftivativo de CasaÍÍEntos, hterdiçóes e
Íutelas com atribuição de autenlicar e reconhecer firÍEs da CoÍrarca de Joáo Fessoa Capitaldo Estado da Paraha, em virludê de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de diÍeito que, o docurÍEnto em anexo identificado individualíÍEnte em cada Código de Autentiçaçáo Digital' ou
na referida sequência, foi autenlicados de âcordo com âs Legislações e norrÍrâs vigentesr.

DrcLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurilica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Mtas e Regislros
do Estado da làÍaba. a Corregedoria Geralde Justiça editou o ftovinEnto CGJFB M 003/2014, deterrÍinando a inserção de umcódigo emtodos
os alos notoriais e registraas, assim, câdâ Selo Digitâl de Fiscâlizaçáo Atrâiudiciâl contém um código único (por exeíplor Selo Digilal:
48C12315-XlX2) ê dessâ íoríyB, cadá aulênlicaçào processada pela nossa Servenlia pode ser confirrnada e verificada lantas vezes quanlo
foÍ necessáÍio através do site do Tribunalde Justiça do Estado da Paraha, endêreço http:/corregedoÍia.tjpb.jus.bÍ/sêlo-digitay

A

autenticação digíal do docurÍpnto íàz Vova de que, na data e hoÍa em que ela foi íealiada, a erÍpresa DROGA ROCHA DlSl OE
LTDA tinha posse de um docunEnto com as nEsrnâs caraclerlslicas que forâm reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
enpresa DROGA ROCHA DIST. DEMEDCAME fOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do docunEnlo apresentado a
M EDICAM ENTOS

este Carlório.
Esta DECLAFTAÇÁO Íoi enitida em 29/01/2019 12:13:20 (hora local) através do sislerE de aulenlicação digital do Câíório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 10, 10o e seus §§ 1" e 2" da MP 220012001, corÍ! taíÍbém, o docuíÍEôto elelrônico autenticado contendo o Certificado Dgital
do titular do Cârtóíio Azêvêdo Bastos, poderá ser solicitado diretarrÉnte a erÍpresa OROGA ROCHA DlsT. OE M EDlCAttl EI{ÍOS LTDA ou âo
Carlório pelo endereço de e-rnail autentica@azevedobastos.nol.br

àra

iníorrnações nEis delalhadas deste ato, acesse o site !!!psZê4!S!ê!gZsJ€!:-AEsl9s.!9Lq. e iníorÍE o Código de Consulta desta

Declaâçáo.
Código de Consulta desta Oêclaraçâo:1'164637
A consulta desta Declâraçáo estâÍá dispontuel em nosso site até 29/01/2020 '12:02:06 (hora locâl).

rCódlgo d€ Autênticaçâo Oigital:27172901191156360509-1 â 2717290119'1156360509-2
rLegislaçõêB Vlgontês: Lêi Federal n' 8.935/94, Lei Federal nô 10.40612002, lvledida ftovisória
Estâdualno A.72112008, LeiÉtadualnô 10.132/2013 e ProvinÊnlo CGJ N'003/2014.

nô 2200/2001, Lei Federal

n" 13.105/2015.

Lei

O reÍerido é verdade, dou Íé.
CHAVE DIGITAL

00005b1d734íd94Í057í2d69fe6bc05b999f32í9dc08e541117df29e03a63bd51c206f1ô473981,
bd2460agbdc2438ea058dôí2íbe951a5a56d96b1í
1 â6bcâ1 c1 bÍ00b874a4c486a4bb684c1
íbd1 74cB
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PROCE§SO 9,

lnscrição: 19. ,1:4. 633-9

GERAT: là C!:iT

CNPJ:

,' .1:;.' r

,

|i|00ft.6ÂDgu,

:

'r!lP.EsINÀ

À:giT I'tjFEsIlià
Sltuação Cadâ6tral: :. i j ':
Sit. SIPÁF: PF Optante

2
J

Vl§Ig) Pessoa:

Agenc,a Rêgional:

Dalâ Baixe

: -

Exportedor:

NF

Última Atualiza
lnsc, Prazo Cê

r.-,_

DENoMTNAçÃo Do EsraBÊLEctMÊNTo
Nome EmpÍesarial:

ai,i:À !:,:itÀ Drs'inie:rrr'i'!ê

Da

!'íE

!r

cÀi'íEli

I

!,-: LÍi;.

Nome Fantasia: l,-!,:"iÀ i.:,rilÀ
ENOEREçO ESIABELECIMENTO

Endereço Ã;E NlCa'aS

í.rN

v::Àr[l]]À
TelêÍonê:

Número 1i;

li,rÀS

Complemento: MiP;Àr":, !À

vEPl,illJj'À

Municlpio: l:lrsrNÀ

Bâlrro

Fâx:

!

ReÍerência:

CEp

64C1923ü

UF PI

C.postat:

CEP

Email . DIEF: f i sc a I0 3,'-ái t cili tabi 1. c, 'Í'r

TeleÍone OIEF: 36 310 314 a

i

ENDEREçO FISCAL

Endereço i. ie !qa l'-s r.l!r!!'is
Complêmênto: Ma!'_ani ilÀ v::11EL!'-À

Número 1'ia9
ReÍerência:

Baiíro ve!§lEr,liÀ
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Telefone:

TE!:rS I liÀ

CEP ú.i01973.r

Fax:
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C.Postal:

I,

CEP

Email: acúniGâ.r.,tcr,:itâbi1.c.,s
DOMICILIO ELEÍROiIICO
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Obrigado:
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DT€ Credenciado: :r:"

QUALIFICAÇÃo Do CoNTRIBUINTE
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DAOOS DO CONTADOR

Nome;A1!:':ii.jí:i:it.Fclr n.:.IrIÀ!
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iisifÀ

CNPJ/CPF:
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.:4"__'!
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t
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VISTO:

DECLARAÇÃO DE SEÍ 4ÇO DE AUTENTICAÇÃO DIOTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Of icialdo PrirÍEiro Registro Civil de NascirÍEntos e Ôbilos e ftivalivo de CasanEntos, hterdiçõês ê
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer fÍínas da CoíÍErca de João Pessoa Capital do Btado da làraba, em virtude de Lei, elc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o docuÍrEnlo em anexo idenlificado individualnrgnle em cada Çódigo de Autenticaçáo Digital' ou
na referida sequência, foi aulenticâdos de acordo com as Legaslações e norrÍEs vigentês'.
DECLARO ainda que, para gârântir tÍansparência e sêgurança jurbicâ de lodos os atos oriundos dos respeclivos serviços de Nolas e Registros
do Estado da Paraba, a Corregedoria Geralde Jusliça editou o ftovirÍEnlo CGJPB M 003/2014, delerninando a inserção de um código emtodos

os atos notoriais e registrais, assirq cada Selo Dgilal de Fiscalizaçáo Atrajudicial conlém um código únlco (poÍ exerÍplo: Selo Digltal:
A8C12315-x1x2J e dessa Íorínâ, cadâ autenticaçáo processada pela nossâ Serventía pode ser confirmada e veríicada tanlas vezes quanto
foÍ necessário através do site do Tribunalde Justiça do Eslado da

Paraiba, endereço httpi//corregedoria.tjpb.ius.brlselo-digitau

A

autenlicaçáo digital do docuíÍEnto faz yova de que, na data e hora em qoe ela foi rcaliada, a enpÍesa OROGA ROCHA OST. D€
LTDA tinha posse de um docunEnto com as nEsrnas caraclerblicas que foram reproduzidas na cópia autenlicada, sendo da
enpresa OROGA ROCHÂ tlST. DEMEUCAME ÍOS LÍOA a responsabilidade, única e exclusúa, pela idoneldade do docurÍÊnlo apresentado a
M EDICAÍI/I ENTOS

este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO íoi eÍitida em 29/0í/2019 '12:í3:20 (hora local) através do sisleÍÍE de aulenlicação digital do Câíório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Arl. '1ô. 10ó e seus §§ 10 e 2ô da MP 220012001, coÍD taÍrbém, o docuÍEnto eletrônico autenticado contendo o Certificado Dgtal
do tilular do Cârtório Azevêdo Baslos, poderá ser solicilado diretarEnte a eÍÍpresa DROGA ROCHA OST. DE i, EDlGAil E TOS LTDA ou ao
Cartório pelo endereço de e-rnail autentica@azevedobaslos-not.br

làra inÍormações rnais detalhadas desle alo, acesse o site Xllp_slGglllllgital.azevedobaslos.nol.br
Declaraçáo.

e infornÉ o Código de Consulta desta

Códlgo do Consulta dêsla Dêclârâção:1164637
A consulta dêsta Declaração esta.á disponivel em nosso sile até 29/01/2020 l2:02:06 (hora locat).

'Código dê Autentfcaçâo Dlg ital | 27172901191156360509- 1 a 27í72901191156360509-2
'Lo g is laçóô s Vigo ntss: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, l,,lêdida Bovisória

no 2200/2001 , Lei Federal

n" 13.105/2015, Lei

Esladual no 8.72112008, Lei Btadual no 10.13212013 e PíovirEnlo CGJ N' 003/20'14.
O rêfêrido é verdadê. dou Íé

CIIAVE DIGIÍAL

00005b 1d734fd94f057f2d69fe6bc05bS99Í32f9dc08e541117dí29e03a63bd5'l
c206f164739811bd2460a9bdc2438ea058d6f2fbe951a5a56d96b1f
1a6bca1 c1 bf 00b874â4c486a4bb684c1f bd174c8
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