TRANSFORMAçAO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA ÊlbADE0LHA N'
TIMITADA PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LÍMITA AROCESSO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚOE & VIDA IrflêUlr-roaoe
cNpJ 10.645.510 l00Ot-7O NtRE 22600021066
VISÍO:

Tlll/\GO 6OMES DUARTE, brasiloiro, solteiro, empresário, portador do RG nq 2.232.064 S Pl, CPF na
995.623.163-00, CNH n' 02922397110 DETRAN/PI, nascido em 20/07/1983, natural de Teresina,/Pl,
residente e domiciliado na Avenida BâÍão de Gurguéia 3601, np 3601, Bl,,to 13, Apartânre,,tr) ) '
Eairro Tabuleta, na cidade de Teresina, estado do Piauí, CEP n" 64.018-901,
Único titular da empresa individual de responsabilidad e limitada que gira sob a denominação de
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA ElREtl, com sede na Avenida Nações Unidas, ne
834, Bairro Vermelha, na cidade de Teresina, eíado do Piauí, CEP n'64.019-230, inscrita no CNPJ na
10,645.510/0001-70 e registrada na Junta Comercial do Estado do PiauÍ sob NIRE ne 22600021066, por
despacho em LllO2/?:0O9, resolve transformar a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABITIDAD L
LIMITADA em SOCIEDADE EMPRESÁR|A LIMITADA, uma vez que admite neste ato o sócio DOUGLAS
HENRIQUE DA SILVA MACEDO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido efi\ 0510411987, natural d0
Teresina/Pl, portador do RG ne 2.584.573 SSP/sP, CPF ne 008.657.863-48, CNH ne 03811246926
DETRAN/Pl, residente e domiciliado na Rua Belchior Barros, ne 2953, Bairro Horto, na cidade de
]'eresina, estado do Piauí, CEP ns 64.052-500, passando a constituir o tipo jurídico SOCTEDADE
EMPRESÁR|A LIMITADA, a qual regerá doravante, pelo presente CONTRATO SOCTAL ao qual sir
obrigam mutuamente todos os sócios, conforme cláusulas e condições seguintes:
CúUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresária limitada terá a denominação de DtSTRtBUtDORA DE
MEDICAMENTOS SAÚDE 8. VIDA LTDA, que será regida pelo presente Contrato Social e pelas
disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades llmitadas no Código Civil (Lei ],0.40612002),
sendo ainda regida de forma supletiva pelas normas da sociedade anônima. E terá o nome d t-- fantasia
de SAÚDE & VIDA.
CúUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Avenida Nações Unidas, np 834, Bairro Vermelha,
cidade de Teresina, estado do Piauí, CEP n" 64.019-230,

rrir

cúUSULA TERCEIRA: A sociedade empresária exercerá as seguintes atividades:
46.44-3-0L - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.4I-7-01, - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comercio de medicamentos, cosméticos e
produtos de perfumaria
46.L8-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instÍumentos e materiais odontom
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46.23-1-09 - Comércio
46.44-3-02 - Comércio
46.45- 1-01 - Comércio
de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio

atacadista de alimentos para animais
atacadista de medicamentos e drogas de uso vct
atacadista de instrumentos e materiais para uso
atacad ista de produtos
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TRANSFORMAçÃO EMPRESA INDIVIDUAT DE RESPONSA
LIMITADA PARA SOCIEDADE EMPRESÁRÍA LIMITA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA
cNPJ 10.645.510/0001-70 NtRE 22600021066
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46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-OL- Comércio âtacadista de artigos de escritório e de papelaria
46,49-4-Oa - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos pâra uso odonto-médicohospita lar; partes e peças
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predomináncia de insumos
agropecuários
46.93-1-00 - Comércio atacadistã de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de
insumos agropecuá rios
47.51-2-01, - Comércio vare,jiste especializado de equipamentos e suprimentos de lnformática
47.77-7-O1- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47 .73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.30-2-0?. - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestad ual e internacional

46.69-9-99

-

Comércio atacadista

de outras

máquinas

e

equipamentos não especificados

anteriormente; partes e peças (geradores de energia)
CúUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 1g/o2/2oog e seu prazo de duração seró
por tempo indeterminado.
CúUSULA QUINTA: A sociedade não possui filial, mas poderá criá-la em qualquer parte do territóri
nacional, obedecendo às disposições legais, mediante aditivo social.

CúUSULA SEXTA: O capital social será de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido cnr
{quinhentas mil) quotas no valor nominal de RS 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e
integralizado neste ato em moeda corrente do país, sendo que o sócio THIAGO GOMES OUARTE,
acima qualificado, neste ato cede/transfere 25.000 (vinte e cinco mil) cotas, no valor nomlnal de RS
1,00 (um) real cada, para o sócio admitido DOUGTAS HENRIQUE DA SlLvA MACEDo, acimâ
qualificado, ficando a distribuição entre os sócios da seguinte forma:
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DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA MACEOO
TOTAT DO CAPITAL SOCIAL
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CúUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suàs quotas, mas todo!,
respondem solidariamente pela integralização do capital.

cúUsULA OITAVA: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião. Toda e
qualquer reunião ficará dispensada quando todos os sócios decidirem por escrito, sobre a matéria que
será objeto dela.
Parágrafo Único: Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios compãreceren.)
ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora, e ordem do dia.

cúUsulÁ NoNA: Será realizada reunião anual de sócios, nos quatro meses seguintes ao término do
exercÍcio social, para tomar as contas do administrador e deliberar sobre as demonstrações
financeiras.

?arágfafo Primeiro: Cópias das demonstrações financeiras devem ser distribuídas aos socio:
administradores com no mÍnimo trinta dias de antecedência da data da reunião anual.
Parágrafo Segundo: Aplicam-se às reuniões anuais os procedimentos previstos na cláusula Vll
CÁUSULA DÉCIMA: A administração da sociedade será exercida individualmente pelo sócio THIAGo
GOMES DUARTE, conforme indlcado na forma deste instrumento, que rcprescntará a sociedade ativa

e passiva, judicial e extrajudicialmente, perante quaisquer têrceiros tais con)o repartlçôes púbiicas
federais, estaduais e municipais, autarquias, o comércio em geral, e estabelecimentos bancário,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor
de.qqalquer e dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, dc que não está imprdidc

de exercer a administíação da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, oLr
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempora riam ente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrênci
contra as relaçôes de consumo, íé pública, ou a propriedade.

CúUsULA DÉCIMA SEGUNDA: O exercício social coincidirá com o ano civil, ocasião em que scrá
levantado o balanço pãtrimonial, a demonstração de resultado do exercício e a demonstração dos
lucros ou prejuízos acumulados, cujos resultados serão divididos ou suportados entre os sócio5

ui\

administradores, na desproporção de suas quotas de capital.

CúUSULA DÉclMA TERCEIRA: As quotas da sociedade são indivisÍve
transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresso c

a

nao pooeraB ser ceor0ns
to de todos os sócior

§
CERIIFICo o REGTSIRO 9-$ 06/02/2019 09t3
PRorocoLo: 180{31636 DE 05/02/2079. COD 1
11900529796. NIRE: 22200{96741.

tr

JUCEPI

"

DrstRrBUrDoRÀ DE xEDrcÀlnENTos sÀúDE a vtDÀ LTDÀ
RÀrllt NDo NoNÀro DE o,.tvErRÀ t oNtErRo JúNroR
sEcRErÁRro-cEaÀ!

22200496t17

!'ERrFrcÀÇÁo:

\

TERESTNÀ,06/02l2019

,w. piàuicligital pi .gov.br
.

À vaLidâct. crê.tc doc@nto,

fica luj.ilo
â cotrplovàção d. lua autênticidâde nos rêsPectivo§ Po!
!. ip!êsro,
IDfo@ndo 3êus !êlP.ctiwos códigod dê verilicàção

)

TRANSFORMAçÃO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON5A flbADEorHA
TIMITADA PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TIMITA ÀRocEss0
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA 116bhr.torop
cNPJ 10.645.s10/0001-70 NIRE 22600021055
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VISTO:

ministradores, cabendo em igualdade de condlções e preços, o direito de preferência ao sócio qr,
queira adquirilas, no caso de algum quotlsta pretender ceder as que possueÍn,
ad

CúUSULA DÉCIMA QUARTA: No câso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá
notificar a outro sócio por escrito com antecedência de no mínimo 90 (noventa) dias e seus haveres
lhe serão reembolsados na modalidade de cláusula xlv destê instrumento.

cúUsULA DÉclMA QUINTA: Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá,
será feito um balanço especial e os haveres apurados, serão pagos aos herdeiros, ou a quem de direito.
na proporção das quotas de capital do sócio administrador falecido, dentro de um prazo estabelecido
entre o sócio remanescente.

CúUSUtA DÉCIMA SEXTA: Para qualquer dúvida oriunda deste contrato fica eleito o foro desta cidaclc
de Teresina - Pl, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E

por assim se ãcharem, justos e contratados, assinam o presente instrumento crn 01 (uma) via

Teresina/Pl, 23 de Janeiro de 2019
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THIAGO GOMES DUARTE
Sócio Administrador

L
UGLAS

NRIQUE DA SILVA MACEOO
Sócio
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llrenaçÃo CoNTRATUAL No to DA socrEDADE UNIPESSOAL
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA - EPP
DE TRANSFORMAçÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI
THIAGO GOMES DUARTE, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Teresina/Pl,
nascido em 2Ol07lL983, portador da Cédula de Identidade no 2.232.A64 SSP-PI, CPt
no 995.623.163-00, residente e domiciliado à Av. Barão de Gurgueia, N"3601, Bloco
13, APT 203- Bairro: Tabuleta - CEP: 64,018-901 - Teresina-PI, único sócio da
sociedade unipessoal: DISTRIBUIDoRA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA
LTDA - EPP com sede Avenida Nações Unidas, No 834, Bairro: Vermelha, CEP
64.0L9-23O - Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob no 10.645.510/0001-70 e NIRE no
22200306934, registrada em 131O2/2OO9, contrato social arquivado na Junta
Comercial do Estado do Piauí, consoante a faculdade prevista em decorrência do
disposto no art. 10 da Lei Complementar no 128, de 19 de dezembro de 2008, que
acrescenta Parágrafo 3o ao art. 968 e parágrafo único ao art. 1.033 da Lei 10.406, de
janeiro de 2002 e do disposto no art. 2o da Lei 12.447, de 11 de julho de 2011, que
altera o parágrafo único do art. 1.033 da Lei no 10,406, de 2002. (Código Civil),
resolve:

CLAUSULA I - Fica transformada esta Sociedade Unipessoal em Empresa Individual
de Responsabilidade L.imitada, sob o nome empresarial de DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENToS SAUDE & VIDA EIRELI- EPP, com sub- rogação de todos os
direitôs e obrigações pertinentes.

V

[I - O acervo desta sociedade, no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil
Reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Respon sabilidade

CLÁUSULA

Llmitada mencionada na cláusula anterior. Para tanto, firma nesta mesma data, em

documento único,

a

solicitação

de sua inscrição como EIRELI, Mediante Ato

Constitutlvo por Transformação.
ATO CONSTITUITIVO POR TRANSFORMAçÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

CLÂUSULA I - A empresa girará sob a denominação DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI . EPP,

- A empresa

PARAGRAFO ÚNfCo

& VIDA.

usará como nome de fantasia a expressão SAÚDE

§
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cLÁUsuLA II - A sede da empresa é na Avenida Nações Unidas, No 834? Bairro:
Vermelha, CEP 64.019-230 - Teresina - PI.
CLAUSULA

4644-3/ú

III

- A empresa explora as seguintes atividades:

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

4645-L/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos;
4649-4/08 Comércio atacadlsta de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar;

4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente; (artigos de cutelaria);
4757-2/07 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática;
4771-7l1l Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de
fó rm ula s;

4773-3/00 Comércio varejista de atigos medicos e ortopédicos;

4645-l/0l

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico,
cirúrgico. hospitalar e de laboratórios;
4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odonto- médico-hospita la r; partes e peças.
4647-8/Ol Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4657-6/02 Comércio atacadista de suprímentos para informática;
4693-t/OO Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de
alimentos ou de insumos agropecuários;
4646-0/Ot Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
4618-4/0l Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos,
cosméticos e produtos de perfumaria;
4678-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e
materia is odonto-méd ico-hospita lares;
493O-2/Ol Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
municipal; (a locação de veículos rodoviários de carga com motorista, municipal);
4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional; (a locação de veículos rodoviários de
cargas, exceto de produtos, interm u nicipais, interestaduais e internaciona is);
45ll-l/oI Comercio a varejista de automóveis, caminhonetas e utilitários novos;
4547-2/04 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas;
4541-2/0t Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais;
4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso V t e rin á rio;
4692-3/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predo inância de
insumos ag ro pecuá rios;
ntes e
4683-4/00 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fe
corretivos de solo;
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CLÁUSULA IV - A empresa iniciou suas atividades em 13 de Fevereiro de 2009 e seu
prazo de duração é indeterminado.
CLÁUSULA V - O Capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos l4il Reais), e está
totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, representada por uma
quota de igual valor.
CLÁUSULA vI - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.
CLÁUSULA VII - A administração da empresa será exercida pelo Titular THIAGO
GOMES DUARTE, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e
necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la
judicial e extra judicialmente, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em
atividades estranhas ao interesse social.

VIII - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do
balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos
cLÁusULA

)

s

apurados,

CLÁUSULA IX - O Titu la r-Ad m in istrador THIAGO GOMES DUARTE declara, sob as
penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos
moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

!

CLÁUSULA x - O Titula r-Adm in istrador THIAGo GoMES DUARTE declara, sob as
penas da Iei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa. por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal. ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que tempo raria mente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fe pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA xI - A responsabilid ade do titular da empresa é limitada ao capital
integralizado (art, 1052 do C C/02), não respondendo ele su bsid iaria mente pelas
perd as da em p resa.

CLÁUSULA XII - Fica eleito o foro da comarca de Teresina - Pia l com renuncta aos
demais em caráter irrevogável, para o exercício e o cumprim to dos direltos e
obrigações resu lta ntes deste contrato.
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E por acharem justos e contratados assinar o presente ato constitutivo em única
via de ÍgLral teor e forma nô presença de duas testemunhas, onde as folhas serão
rubricadas pelos sócios e a ultima assinada por todos e em seguida será levada para
registro e arquivamento na lunta comercial do estado do Piauí, para produzir seus
eíeitos leg ais e juridicos.
Teresina (PI), 06 de Julho de 2Ol7.

(*^".s3u.. fl[r-,THIAGO
GOMES DUARTE
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LIMITADA DISTRIBUIDORA OE MEDICAMENTOS SAÚDE & VID
cNPJ 10.545.510/0001-70 NtRE 22600021066

ADITIVO 01
THIAGO GOMES DUARTE, brasilelro, solteiro, empresário, portedor do RG Ne 2.232.064 Ssp/pl, CpF

Ne 995.623.163-00, CNH n' 02922397110 DETRAN/PI, nascido em 2o/o7 /7983, naturat de
Teresina/Pl, residente e domlciliado na Avenida Barão de Gurguéia, Ne 3601, Bloco 13,
Apartamento 203, Bairro Tabuleta, na cidade de Teresina, estado do Piaul CEP n" 64.018-901.
Único titular da empresa individual de responsabilidade limitada que gira sob a denominação social
de DISTRIBUIDORA DE MEDTCAMENTOS SAÚDE & VIOA EtRELt, com sede na Avenida Nações
Unidas, ne 834, Bâirro Vermelha, na cidade de Teresina, estado do Piauí, CEP n'64.019-230, tnscritâ
no CNPJ Ne 10.645.510/0001-70 e registrada na Junta Com€rcial do Estado do Piâuí sob NtRÉ ne

22600021066, por despacho em L3lO2l20O9, resolve assim de comum acordo e na melhor forma
de direito, alterar seu côntrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:
CúUSULA PRIMEIRA: A partiÍ dêsta dêta a empresê passa a exercer as seguintes atividades:
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, cãmionetâs e utilitários novos
45.41-2-01 - Comércio poÍ atâcado dê motocicletas e motonetas
45.41-Z-O4 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
46.18-4-01 - Representantes comerciâis e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e
produtos de perfumaria
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumêntos e mâteriais odontoedico-hospita la res
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos pâra ãnimais
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46,45-1-01 - Comércio atacadistâ de instrumentos e materials para uso médico, cirúrgico, hospitalar
e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46,46-0-01 - Comércio atacadista de cosmétlcos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e ârtigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteÍiormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
tco46.64-8-00 - Comércio atacadista de máqulnas, apãrelhos e equipamentos pare so odonto-m
m

hospitalar; partes e peças
46.83-4-00 - Comércio etacadlsta de deíensivos ag rícolas, adu bos, fertilizantes e
45.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em 8eral, com predominâ
aSropêcuanos
46,93-1-00 - C omércio atacadista de mercadorias em geral, sem predomi na
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ALTERAçÃO T COruSOUOAçÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO
LIMITADA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA

cNpJ 10.645.510/0001-70 NtRE 22600021055

2

u§tb,

I

insumos agropecuários

47.57-2-Ol - Comércio varejista especiâlizado de equipamentos e suprimentos de informática
47 .7 L-7 -O7 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos ê ortopédicos
49,30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.30-2-02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados
anteÍiormente; partes e peças (geradores de energia).
Em virtude desta alteração contratual e em atendimento a adequação da empresa ao novo Código

Civil Brasileiro, Lei Ns 10.406/2002, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação:

coNsoLrDAçÃo Do coNTRATO SOCrAr

CúUSUIA PRIMEIRA: A empresa tem a denominação de DISTRIBUIDoRA DE MEDICAMENTOS
SAÚDE & vlDA ElRELl. E o nome de íantasia de SAÚDE & vlDA.
CúUSULA SEGUNDA: A empresa tem sua sede na Avenida Nações Unidas, ne 834, Bairro Vermelha,
na cidade de Teresina, estado do Piauí, CEP n" 64.019-230.

cúUsULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em f3/02/2oo9 e o prazo de duração é por
tempo indeterminado. (art.997, ll, CC/2002).
cúUsULA QUARTA: A empresa exerce

z\-

as seguintes atividades:

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
l-7f45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.4f-2-07 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
46.L8-4-0:. - Rêpresêntantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos

Y

L./
e

produtos de perfumaria
46.f8-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares
46.23-1-09 - Comércio atecadista de alimentos para animais
nário
46.44-3-02 - Comércio atacãdista de medicamentos e drogas de uso v
parâ
ico, cirúrgico, hospitala r
uso
e
matêriais
46.45-1-01 Comércio atacadista de instrumentos
e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perf

vu
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MODALIDADE
IU

1! ATTERAçÃO

E CONSOLT9AçÃo DA EMPRESA IND|V|DUAL DE REs
TIMITADA DISIRIBUIDORA DE MÉDICAMENTOS SAÚDE & VI
cNpJ 10.645.510/0001.70 NtRE 2260002lO66

I

46.47-8-01 - Comércio âtacadista de artigos de escritório e de papelaria
46 49-4-08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliâr
46.49-4-99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico
não
especiíicados anteriormente

46.51-6.01 - Comércio etacedista
46.51-6-02 - Comércio atacadista
46.64-8-00 - comercio atacadista
hospitalar; partes e peças
46.83-4-00 - Comércio atacadista
46.92-3-00 - Comércio atacadista

de equipamentos de informática
de suprlmentos para informática
de máqulnas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médicode defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
de mercadorias em geral, com predominância de insumos

agroPecuários

46.93-1-00 - comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de
insumos agropecuárlos
47.51-2-01- Comércio varejista especializado dê equipamentos ê suprimentos de informática
47 .7!-7-Ol - Comércio va rejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio vareiista de artigos médicos e ortopedicos
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional
46.69-9-99 - Comércio atacadlsta de outras máqulnas e equipamentos não especificados
anteriormente; partes e peça5 (geradores de energia).

cúUsUtA QUINTA: O capital sociâl é de

RS RS 5oo.ooo,oo (quinhentos

mil reais), rotalmente

subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do paÍs e rêpresentado por uma quota de
igual valor nominal.

CúUSUtA SEXTA: A responsa bilidade do titular é restrita ao valor dê seu capital, e responde
exclusivamente pela integrallzação do capital social. (art. 1.052, CC/2002).
CúUSULA SÉÍIMA:

A

administração da empresa

é

exercrda por seu

titular

THIAGO GOMES

atribuições de autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhâs ao interesse social ou assumir obrigações
em fãvor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da empresa.
DUARTE, ãclma qualiÍlcado,

com os poderes

e

cúUsUtA oITAVA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido

(

de

exercer a administração da empresa, por lei esPecial ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrãr sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
públicos; ou por crime falimentar, de pÍevaricação, peita ou suborno, concussâo, p

ulato, o
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contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacionâ1, contra normâs de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
CúUSULA NONA: Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade

ElRELt.

CúUSULA DÉCIMA: Ao térmlno da cada exercício sociâ|, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas .iustificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, os lucros ou perdas apurados. (art.
1.065,

ccl20o2l.

PaáEralo únlco: A empresa poderá levantar balanços intermediários, intercalares ou em períodos
menores, e, com base nesses balanços, distribuir lucros.

CúUSUtA DÉOMA PRIMEIRA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou íechar filiais, em
qualquer parte do país, se assim decidir o sócio individualmente, mediante alteração contratual
âssinada pelo titular.
cúUSULA DÉCIMA sEGUNDA: Fica eleito o foro da Cidade de Teresina, Estado do PiauÍ para o
exercício e o cumprimento dos dire;tos e obrigações resultantes deste contrato/alteração.
Ê

por assim se acharem, rustos e contratados, âssinam o presente lnstrumento em 01 (uma) via

Teresina, Pl 04 de Maio de 2018.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM 1888

4STO:
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIMENTO E

óB[os E pRtvaIvo

DE

casaMENTos, tNTERotÇoEs

E TUTELAS DA

coMARca oE

JOÃO PESSOA
Av. Epilácio Pessoa, 1145 Bairro dos Eslados 5803G00, Joào Pessoa PB
rel.: (83) 3244-540a tFax: (83) 3244-984
hllp://www.azevedobastos.not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DEcLARAçÃo

sERvtÇo

DE

DE

AUTENTtcAçÃo DtctrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍiciâl do PrimeiÍo Registro Civil de Nascimenlos e Óbilos e Privativo de Casamenlos, InteÍdiçóes ê
Tutelas com atribuiçáo de autenticar e íeconhecer íirmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da PaÍaíba, em virlude de Lei, elc...
DECLARA para os devidos fns de direilo que, o documento em anexo identiíicado individualmenle em cada Código de Autenticaçáo Dlgital'ou na
rêfêrida sequência, Íoi aulenticâdos de acoÍdo com as Legislaçóes e normas vigenles".
DECLARO ainda que, para garantar lransparência e segurança juÍidica de lodos os atos oriundos dos respectivos seNiços de Notas e Regislros do
Éstado dâ Paíaíba, a Corregedoria Geíalde Jusliça editou o Píovimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserçâo de um código em todos 0s
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial conlém um código único (por exemplo: Salo Digital: 48C12345XrXz) e dessa íorma, cada autenticaÇão processada pelâ nossa Servenlia pode ser confirmada e veriíicada lanlas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunalde Jusliça do Estado da ParaÍba, endereço http://coíregedoria.tjpbjus.br/selo{igitau

,-\

A âutenlicâçáo digilal do documenlo íaz prova de que, na dala e hora em que ela Íoi realizada, a empíesa DISTRIBUIOORA DE [iIEDICAMENTOS
SAUDE o VIDA LTDA. EPP linha posse de um documenlo com as mesmas caracteríslicas que Íoram reproduzidas na cópia aulenticadâ, sendo da
empÍesa OISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE e VIOA LÍOA - EPP a Íesponsabilidade, única e exclusiva, pelâ idoneidade do
documento apresentado a este Canório.
Esta DECLARAÇÃO íoi emitida em 11112!2018 1OiO1i21(hoÍa local) através do sistema de autenticâção digital do Caíório Azevêdo Bâslos, de
acordo com o Art. 10, 10" e seus §§ 1o e 2' da MP 220012001, como também. o documento elelrônico aulenlicado conlendo o CertiÍicado Digilal do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamenle a empresa DISTRIBUIDORA DE ÍItEDICAMEITOS SAUDE e VIDA LTDA EPP ou ao Cârlório pelo endêÍêço de e-mail aulenlica@azevêdobastos.not.br

PaÍa informações mâis detalhadas deste ato, acesse
Declataçáo.

o site
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Código de Consulta desta

Código d6 Consulta dosta Declaração: 1130268
A consulla desta Declaração estará disponlvelem nosso site até í1lí2./20í9 10:42:38 (hora local).

rCódigo do Autenticaçâo Dlgltal: 5293101218'1138280868-1 a 5293101218'1138280868-3
'LegislaçóB Vlgentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória n'220012001, Lei Federal nô 13.105/2015. Lei
Estadual n" 8.72112008. Lei Estadual no 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/20'14.

O refeÍrdo é veÍdade. dou Íê.
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