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ADA A
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICÀMENTOS LTDA ME

AUGUSTO ALVES NOGUEIRA lÚXtO& brasileiro, solteiro, emprestuio, data de
nascimento 29/03/1986, portador do documento de idenüdade RG n" 5013541 - SSP/
Pl, CPF no 053.996.684-32, residente e domiciliado à Quadra Parque Piauí, no 15,

Quad,ra 68, Bairro: Parque Piaú Cep: 64.025-240 em Teresina,/Pl.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada, sob denominação social
EXCLUSM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, inscrita sob o
CNPJ no 24.175.4231000L-00, estabelecida na Av. Marechal Juarez Távora, no 12,

Q.53 C.12, Bairro: Parque Piauí, Cep: 64.025-520 em Teresina-Pl, com seus atos
constitutivos deüdamente arquivados e registrados na Junta Comercial do Estado do
Piauí sob o NIRE no 22200435238, por despacho em 1510212016, resolvem alterar seu

contÍato na forma que segue:

Cláusula Primeira - Ingressa na sociedade a sócia EMMANOELLE STIIEFANE
DE CÂRVALHO MOTÀ, brasileira, solteira, empresária, data de nascimento
19106/1998, portadora do documento de identidade RG n" 3218615 - SSP/ PI, CPF no

049.435.913-70, residente e domiciliado à Quadra Parque Piauí, no 005,Q.33 Bairro:
Parque Piaui, Cep: 64.025-110 em Teresina - PI.

Cláusula Segunda - Ingressa na sociedade a sócia AflA CLAUDIA TEIXEIRA DA
SILVA, brasileira, solteira, empresária, dala de nascimerúo 1110711996, portadora do
documento de identidade RG n" 3819614 - SSP/ PL CPF no 069.601.953-14, residente
e domiciliado à Quadra Parque Piauí, n'005,Q.33 Bairro: Parque Piauí, Cep: 64.025-
1l0em Teresina - PI.

Cláusula Terceira- Retiram-se da sociedade os sócios DEMILSON FERNANDES
VÂSCONCELOS e AUGUSTO ALVES NOGUEIRA JÚNIO& que, transferem e

cedem a totalidade de sua paÍicipação, correspondente a, respectivamente 80.00
(oitenta mil) quotas cada uma no valor nominal de R$ 1,00, perfazendo um valor
de R$ 80.000,00 (oitentê mil reais) para as sócias como segue:
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Pelo presenle instrumento particular e na melhor forma do direito,

DEMILSON tr'ERNANDES VA§CONCELOS, brasileiro, solteiro, empresário, data í.)
de nascimento 07102/1975, portador do documento de identidade RG n' f675ó89 - p
SSP/ PI, CPf,' no 775.660.i93-34, residente e domiciliada na Rua Avelinopolis, n' \.,
2625,VL Aguia Bairro: Beiro Rio, Cep: 64.075610 em Teresina - PI e
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Cláusula Quaúa - Os sócios DEIIflLSON FERNANDES YASCONCELO§ e

AUGUSTO ALVES NOGUEIRA JÚNIOR fazem de sua livre e espontânea vontade,
cedendo e transferindo a parcialidade do capital social que subscreveu e integralizou,
dando e recebendo a mais ampla, geral, inetratável, ineajustável e irrevogável qútação
aos direitos e haveres às suas quotas, para mais nada reclamar seja a qualquer título que

for, agora ou no futuro.

Cláusula Quinta- O capital social que é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente
integalizâdo, e dividido em 80.000 ( oitenta mil ) quotas, no valor de R$ I,00( um real)
cad4 totalmente integralizadas em moeda corente no País, passará a ser R$
100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000( cem mil ) quotas, no valor de 1,00
(um real) cada, cujo aumento de R$ 20.000,00( vinte mil) é subscrito pelas sócias da
seguinte forma:

Parágrafo único - As novas quotas subscritas são integralizadas, neste ato, em moeda

conente, pelos subscritores.

Passando o total do capital a ser distribuÍdo da seguinte forma:

F JrcEPI
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NOME s" pfvtsTo:

QUOT§
EMMANOELLE STIIEFANE DE
CARVALHO MOTA

70.000 R§ 70.000,00

ANA CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA 10.000 R$ 10.000,00

TOTAL 80.000 R§ 80.000,00

NOME
NO DE

QUOTAS
VALOR

EMMANOELLE STHEFANE DE
CARVALHOMOTA

15.000 RS 15.000,00

ÀNA CLÁUDIA TEIXEIRA DA SILVA 5.000 R$ s.000,00

TOTAL 20.000 R$ 20.000,00

À vâftdád. d.at. docr:rêuto, 3. iryt€sso, flcâ lujêÍto â cdp!úsção d. su. aurêEllc1dâat. aos r.Bpêcrtwos po!rà1s-
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Cláusula §exta - A administração da sociedade as sócias EMMANOELLE
STHEFÁI\IE DE CARVALHO MOTA e ANA CLAUDIA TEIXEIRÂ DA §ILVA,
com todos os poderes e atribuições necessários à administração e representação da
sociedade, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazêlo em
atividades esEalhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, bem como oneÍar ou alienar bens imóveis da sociedade,
sem autorização do outro sócio. Em deconência da presente alteração, o conhato social
da sociedade passa a ter a redação consolidada a seguir, que os sócios declaram aprovar
por unanimidade.

(

Cláusula Sétima - As administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estilo
impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos delq a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a caÍgos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema Íinanceiro nacional, contÍa normas de defesa da concorrênci4 contra as

relações de consumo, fé pública" ou a propriedade.

Em deconência da presente alteração, o contrato social da sociedade passa a ter a

redação consolidada a seguir, que os sócios declaram aprovar por unanimidade.

p JI.lCEPI
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NOME NO DE
QUOTAS

ST0:-_
VALUR

EMMANOELLE STHEFAI{E DE
CARVALHO MOTA 85.000 R$ 85.000,00

ANA CLAUDIATEIXEIRA DA SILVA 15.000 R$ 15.000,00

TOTAL 100.000 R$ 100.000,00

À val1al,.al. al.al. docrEêlto. €3 1ryrêÊso, ftc. sujêtto à coq)rovâção d. .u. âut.at1cldâd. Dos rêspêcttwos pôrrâ16
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EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME

Clóusula Primeira - Da denominaçõo
A sociedade gira sob a Denominação Social de EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA. ME

Cláusula Segunda- Sede
A sociedade tem sede na Av. Marechal Juarez Távor4 n" 12, Q.53 C, Bairro: Parque
Piauí Cep: 64.025-520 em Teresina-Pl

Cláusula Terceira - Do Objeto.
A sociedade teÉ como objeto:
Atividade Priucipal;
46.44-3-01- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

Atividades Secundárias:
46,184-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e

materiais odonto-médico-hospitalares
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instnunentos e materiais para uso médico,
ciúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-l-02 - Comércio alacadista de próteses e artigos de ortopedia

46.45-l-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.494-04 - Comércio alacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.494-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservagão

domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e

doméstico nâo especificados anteriormente (aÍigos de cutelaria; artigos para habitação

de vidro, cristal, porcelana" bonacha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e ouüos
similares; panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras,

cabides, etc).
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso

odonto-médico-hospitalar; partes e peças

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados

anteriormente; paíes e peças (motores e transformadores eletricos; sistemas para

controle de incêndio; instrumentos e eqüpamentos de medida; robots; máquinas,

aparelhos e equipamentos para uios técnico e profissional; máqúnas e equipamentos

para escritório, exceto informáticos)
4'1.54-7-01- Comércio varejista de móveis
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4'1.71-7-01 - Comércio varejista de Fodutos
fórmulas

,Vf,HO: manipulagão de

47.13-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissaniüírios

Cláusula Quarta- Do Início das Atividades e Prazo de Dureção,
A sociedade iniciou suas atividades em 10/02/2016, e seu prazo de duração é
indeterrninado.

Cláusula Quinta - Do Capital.
O capital social da sociedade empresária limitada é de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um reêl), subscritas e
integralizadas, neste ato, em moeda corrente no País, pelos sócios, disfibuídos da
seguinte forma:

Cláusula Sexta - Da Cessão e Transferências de Quotas.
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou Eansferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e
preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda.

Cláusula Sétima - Da responsabilidade dos Sócios.
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social.

F JrcEPI
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NOME NO DE QUOTAS

EMMAI{OELLE STIIEFÀ}IE DE
CARVALHO MOTA 85.000 R$ 85.000,00

ANA CLÁUDIA TEIXEIRA DA SILVA 15.000 R$ 15.000,00

TOTAL 100.000 RS 100.000,00
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Clóusula Oitava - Da Administração e uso de Firma.
A administração da sociedade caberá as sócias EMMAI\OELLE-STEEFÃFI-E DE
CARVALHO MOTA e AI{A CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA, com tdos os
poderes e atribuições necessários à administação e representação da sociedade,
autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do ouEo sócio,

Cláusula Nona- Do Balanço e Prestaçâo de Contas.
Ao término de cada exercício social, em 3I de dezembro, os administradores prestam
contas justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventario, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas,

Parágrafo Único - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
socios deliberam sobre as contas e designação de adminishadores quando for o caso.

Cláusula Décima - Das Filiais e Outras Dependências.
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Segunda- Do falecimento ou Incrpacidade SupervenienÍe.
Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, à sociedade continua suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes ou dos sócios remanescentes, o vaior de seus haveÍes será apurado e liqúdado
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em
balanço especialmente levântado.

Paúgrafo Único - O mesmo procedimento é adotado em outros cÍtsos em que a

sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CIáusula Décima Terceira - Desimpedimento e Legislação Aplicável.
A administradora declara, sob as pen.§ da lei, que não esta impedida de exercer a

administração da sociedade, por 1ei especial, ou em viffude de condenação criminal, ou

tr
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Cláusula Decima Primeirs- Do Pró-labore.
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro
labore" para os sócios administradores, observadas as disposições regúamentares
pertinentes.
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MOOÀLIDAIE L

por se encontÍÉu sob os efeitos dela, a pena que vede, t
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
concussão, peculato, ou contra a economia popular, coDtta o sistema Íinanceiro
nacional, contÍa normas de defesa da conconência" contra as relações de consumo, fé
públic4 ou a propriedade.

ClÁusula Décima QuaÉa - Do Foro.
Fica eleito o foro de Teresina - PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste con[ato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 01 via.

Teresina - PI, 30 de Maio de 2017.

l\nr,',tr LL4! No*.,n4 \,,^,''.,,
Àffii sro AtíE§úoêtÉin r'.rthtl on

CPF: 053.996.68,1-32
Ex Sócio-administrador

EMI N F'ERNANDES VASCONCELOS
CPF: 778.660.293-34

Ex-sócio

EMMANOELLE S FANE DE CARVAI,HO MOTA
CPF: 049.435.913-70
Sócia - administradora

AI\A CLAUDIATEIXEIRA DA SILVA
CPF: 069.601.953-14

Sócia- administradora

JUCEPI
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ADITIVO SOCIAL N" 03
DA SOCIEDADE LIMITADA

EXCLUSIVA DISÍRIBUIDORA DE lllEDICAME

FIú .FOL|IAN: grn 4

PRSCES§O
CO

MOOALIDADE ?(t,
VISÍO:

LTOA. ME

EMMANOELLE STHEFANE DE CARVALHO MOTA, brasileira, solteira, empresáÍio, nascido
em 19/06/'1998, portadoÍ do RG no 3.2í8.615 SSP/P| e CPF M9.435.9Í3-70, residente e
domiciliado na Quadra Parque Piauí, no 005, Q.33, Baino Parquê Piauí, CEP n" 64.025-110,
em Teresina - Pieuí e ANA CLAUDIA TEIXEIRÂ DA SILVA, brasileira, solteira, empresária,
nascida em 11/07/1996, portadora do RG no38196í4 SSP/Pl e CPF 069.601,953-14, resadente
e domiciliado na Quadra Parque Piauí, no 013, Q.56, Baino Parque Piauí, CEp n" 64.02t.110,
em Teresina - Piauí, Unicos Sócios componente da SOCIEDADE EMPRESARIAL LlÍtllTADA
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- ME, com sede nestâ Capital na
Avenida Marechal Juarez Távora, No12, Q.53 C.'12, Baino Parque Piauí, Teresina-Pl, CEP:
U.025-520, constituída por instrumênto particular devidamente arquivado na Junta Comercial
Estado do Piauí, sob NIRE 22200435238 por despacho em 1510212016, CNpJ No
?4.175.4231OOO140, resolvem de comum acordo alterar parcialmente o reíerido documento da
maneira abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA

O Objeto da Sociedade passará a ser: Comércio atacadista dê medicamentos e drogas de
uso humano; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e
equipamentos não especificados anteriormente; pâítes e peças (motores e
transformadores elétricos; sistemas para controle de incêndio; instrumentos e
êquipâmentos de medida; robots; máquinas, apaÍelhos e equipamentos para usos
técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos)
Representantes comêrciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-
médico-hospitalares; Comércio atacadista dê instrumentos e materiais para uso médico,
cirurgico, hospitalar ê de laboratórios; Comércio atacadista dê próteses e artigos de
ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de
móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista dê produtos de higiene, limpeza e
conservaçáo domiciliar; Comércio atacadista de outros equipamentos ê aÁigos dê uso
pessoal e doméstico não especificados anteriorÍnente (artigos de cutelaria; artigos para
habitação de vidro, cÍistal, porcelana, borÍacha, plástico, metal, madeira, vime, bâmbu e
outros similares; panelas, louçâs, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas,
vassouias, cabides, etc); Comércio vareiista de móveis; Comércio vareiista de produtos
FaÍmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio vaÍejista de artigos médieos e

oÍtopédicos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitárlos; Serviços de
entrega rápida; Comércio âtacadista de cosméticos e produtos de peúumaria; Comércio
atacadista de aÍtigos de escritório e de papêlaria; Comércio atacadista de equipamentos
de inÍormática; Comércio atacadista de suprimentos para informática e Comércio
varelista especializado de equipamentos ê suprimentos de infoÍmática,

CLÁUSULA SEGUNDA

Teresinâ-Pl, CEP: 64018-610.

À vâ11dad. d.at. docú.Dlo, s. lryr.sso, ftc. auj.tto à ccúprôwâção d€ auà aut.atl.cldâd. no8 r.sp.ctlvor Dortrl..
rDloruÀdo á.us rêsp.ctlwoa êódÍgoÉ atê vêrMcâção

A sociedade que vinha exercendo seus negócios nâ Avênida Marêchal Juarez Távora, No12,

Q.53 C.12, Bairro Parque Piaui, Teresina-Pl, CEP: 64.025-520 passâ a Íazé-lo agora no
sêguinte endereço na Avenida Naçôes Unidas, No1605, BAIRRO Nossa Senhora das GraÇas,

l,ft'--
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P Roc ES so:rgJs§]-ç.çtr --
MOOALIDADE

VISTO

cLÁusuta tencetne

lngressâ na sociedade o sócio RAIMUNDO JOSE DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário,
data de nascimento 07/01/1985, portado da CaÍteira Nacional De Hâbilitaçâo n00390799188í
DETRAN-PI e CPF no 0í1.811.863-31, residentê ê domiciliado Avenida NaçÕes Unidas,
N'1605, BAIRRO Nossâ Senhora das craças, Teresina-Pl, CEP: 64018€10.

CLAUSULA QUARTA

Rêtiram-se da sociedade as sócias EMMANOELLE STHEFANE DE CARVALHO MOTA e
ANA CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA, que transferem e cedem a totalidade de sua
participaÉo, conespondente a, respectivamente 100.000(cem mil) quotas cada uma no valor
nominal de R$ 1,00, para o sócio ora admitido da sociedade RAIMIJNDO JOSE DA SILVA.

CLÁUSULA QUINTA.

Em razâo da alteraçáo havida, o capital social, que permanece inalterado no vaÍor de R$
100.000,00 (cem mil reais) representando por 100.000 (cem mil) quotas de valor unitário RS
1,00 passa a ser dividido entre os sócios na seguinte proporçáo:

4

RAIMUNDO JOSE DA SILVA- no de quotas 100.000 -
TOTAL- no de quotas 100.000-

R$ 100.000,00
R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEXTA.

Nos termos do artigo 1033, lV, da Lei 10.406/02, a sociedade permânecerá unipessoal,
devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob
pena de dissolução.

CLAUSULA SETIMA.

O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em Íavor do sócio
remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de rêsponsabilidade
exclusiva de sócie remanescente.

CLÁUSULA OITAVA.

A administraÉo da empresa caberá ao sócio remanescente RAIMUNDO JOSE DA SILVA com
os poderes e atribuiÉes de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, Íazê{o em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaÇões seja em Íavor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA NONA.

O Admanistrador declara, sob as penas da lei, expressamente que náo se acha impedido de
exercer a administração da socíedade, por lei especial, ou em ürtude de condenaÉo crÍminal,
nos termos do art. 1.0í1, § 1", da Lei 10.40612002, bem como, não se acha ancurso na
proibiçâo de arquivamenlo previsto na Lei no 8.934/94.

À wàIldad. dêstê docr,,!€Eto, s. rryi.ráo, Ír.ca suJ€ilo à c@proweção d. suà âut.Dtlci-it.d. nos rê6pêctlvos porr.tE.
IDloúâailo urur rsêp.ctirca código8 dê w.rtltcâção

I
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PROCESSO ] LÔÔ
MODALIDADE

VIST0:---
clÁusuu DEctMA.

As Cláusulas e condiçóes estabelecidas em atos já arquivados e que náo foram
expressamente modificadas por esta alleraÉo continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumênto, em í via de
igual forma e Teor.

EMMANOELLE STHEFANE DE CARVALHO MOTA
Sócia Administradora

cPF No 049.435.9't 3-70

loo

ANA CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA
Sócia Administradora

cPF No 069.60'1.953-14

RAIMUNDO JOSE DA SILVA
Sócio Administrador

cPF No 01í.811.863-31

À vàltdadê d.st€ docu!Ãto, sê fryrêsso, tic. sujêtto e cdprovação dÉ !üâ âutâltlcldâd. Dos rêBpêcttwo8 Dortâl!.
IDfo ndo s.u. .6ap.ct1vos códigos de v.r1t1câçãô

Teresina-Pl 24 de JUNHO de 2019.
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PROCE§SO

MOOALIDADE

VISTO;

TERMO DE AUTENTTCAÇÂO ELETRÔUrCn

Certificamos que o ato da empresa EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,
assinado digitalmente, encontra-se registrado na Junta Comercial Estado do Piauí sob o número

P|P1902231315.

JUCEPI

cERtIFIco o RIGISTRo @4 !6/01/2079 09r20 soB ll' 201902?70111.
pEoaocor,o: 1so277oa1 DE 05/07/2079- cóDrco DE vlRrFrcÀçÃo,
11903212513. líIRE: 22300415238.
BICLúI|IVÀ DTSIRTBUIDOSÂ DE taEDlCl aItTOg útDÀ - l 8

4
Secretada da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República

Socrêtaria de Racionalizaçáo ê SimpliÍcaçáo
Departamênto dê Rêgistro Empresarial e lntegraÉo
SecÍêtaria de Estado de oesenvolvimento Econômim
Junta Comârclal Estedo do Piaul

tr ctÀiD8to[ rrcEE!, !tÀ!,DÀtíEÀ xovRÀ lIRÀ
sBcRlrÁrro - cEiÀr,

TEREST§À, 16l07l2019
,w.ptâuldlgltâl.p1.gow.b!

Assinante(s)

CPF/CNPJ Nome

06960195314
ANA CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA

04943591370
EMMANOELLE STHEFANE DE CARVALHO MOTA

01181186331
RAIMUNDO JOSE DA SILVA

À walid.d. d.stê docE.Eto, Bê lryr.sso, !1ca ÊüJâ1to à c.q)!owâção d. .ua âutê[tlcid.d. Àoã !êtP.ctlvoa PorÊâll.
IEforuldo t.uâ t6sP.ctlwoa códiEos d. w.rtftêação
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PM HANO

é*- REPÚBLICA FEDERATIYA DO BRASIL
.toL

OCESSO

ESÍADO DA PARAIBA
CARTÓruO AZEVÊDO BÂSTOS

Tel.: (83) 3244-5404 I Fax (83) 32/t4-5484
http r/wrlw.azêvsdobasb§.nof br

E{nail: cartorio@azevedobaslos.not.br

MOD

VISlO:

FU}IDADO EU 1888
E PRlvAnVO OÊ CASAÍúENÍOS, II{TERDIçôES E ÍUTELAS DA CO ÂRCA DE

JoÂo PESSOA

, 1145 BairÍo dos Estadc 5803SO0, João Pessoa PB

9s6pÀl1lçÃO DE SERVIçO DE AUTENTTCAçÃO DGÍrAL

) Bel. Válber Azevêdo dê Miranda Cavalcanti, Oficial do PÍimeiro Rêgisbo CM dê Nascim€ntos € Ôbitos e Privâtivo do Casamentos, lnleÍdiçÕos e
-utelas com aAibui;áo de autenticar e Íe@nhecer firmss da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Edado da Paraíba, em ürtude de Lei, etc'..

)ECLARA pam os devidos fins de direito que, o documento em anero ideúÍcado individualment€ em cada Código de Autenticaçáo Digitall ou na
êÍerida sêquênciâ, foi autenticados de acordo com as L€gislaçóes e norÍms vtpntesP.

)ECLARO ainda qus. para garantir tuanspa,ància e segurança jurÍdica de todos os atos oriundos dos Íssp€c{ivos sgÍvlços d€ Nota§ e RegisAo6 do
:stâdo da Paralba, a ConegedoÍia Geral dê Justiçs editou o ProvirÍEnto CGJPB No 0031201,1, determinando a insêÍÉo de um códllo em todos os
rtos noto,riais e registrais, a6sim, cada Selo Digital de Fiscalização ExtÍajudicisl contém um ódlgo único (poÍ exemplo: Sero DrgrÍsr; ÁBCí234t
ííX2) e dessa forma, cada autentic€Éo processada pala no6§a S€Íventâ pod€ ssr coariÍmada o vsÍificada tantas vezes quanto ÍoÍ necessário
rt avê do sit€ do Í.bunal dê Justiça do Estâdo da Paraiba, eftbíeço htFr/corÍBgedoria.tjpbjus.br/selodignau

\ autsnücaçáo digital do docuÍnento Íaz píova de qu€, na dab e lrcía em que ela Íoi Íealizada, a empresa EXCLUSIVA O§T. DE
IEI»CA EI{ÍOS LTDA tinha posse ds um doqimonlo com as rn€smas câracterísticas que Íoram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
,mpresâ EXCLUSIVA OIST. OE tlEDlCA EI{TOS LÍDA a responsâbilHade. única s exdusiva, peh idoneidadê do documento apresentado a este
;artório.

:sta DECLARAÇÃO íoi €mitida em l3lún020 í4:07:tl (hora locâl) alÍavés do sbtema d6 autonticação digital do Caíó.io Azâvêdo Bastos, dG
rc,ordo com o Aí. 1o, 10F o 6eus §§ '1o e 7 da M? 22Nn0ú, @mo tambám, o documento elêtrônlco autsnticâdo contendo o Cêídfrcado Digitâl do
tular do Ca,lóÍio Azevêdo Baslos, podeÍá sôr sdicltado diretamente a emprBsa EXCLUSIVA Dl8Í. DÊ MEDICAITENTOS LmA ou ao Cartório
,do endarB@ de €-mail aúêntlca@azevodobastos.not.bÍ

,ara inÍoÍmaçóes msis dêtalhadas dests ato, ac€sse o §t€ ![ol]1êg!![gital.azevedobastos.not.br € inloÍme o Código de Corsu,Ía desÍa
,eclardçâo,

ádigo do Con3ult! doste Dechra§ao: 1420t12

\ consulta desta D€claEçáo estará dlsponÍvel em nosso site até 20/122020 í0:í7:58 (hora local).

Códlgo d6 Autânllc.Éo Digltrlr'Íí66420r2í91016200725-1
Loglsltçô€3 Vigrdls: Lei Federd no 8.9359t, Lêi FsdeÍal no 10.405/2002, Medida Provisória no 22002001. Lei Fêderal no t3.10í2015, Lei
:sEdualno 8.72í12008, Lêi Estadual no 10.í322013 e Provimento CGJ N'0032014.

) reí€rido é veÍdad€, dou Íó.

CI{AVE DIGITAL

nO05ô 1 d73fd94f057f2d69Íe6bc05bbe1 689537ú,ô7a€7a549d39'l c1 Í532êb256550í)6eofd357 I b30c01 1 2í83d279 í aoac7c34ea6
d58bbcf9€ef€4365a7ca90a628a3c3dêd8975

I PÉdl*ll ü R.FJàa6

!rm. r,Eú,E À.1 tE ,

-!!11-!!Ett!L.

tcP
Er.at

s:/laúdigital.azevêdobestos.not.br/home/comgrovante/1166420'12'191016200725 111
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PROCESSO

HA NO

MODÀLIDADE

VISTO:

orcunnçÃo DE LocAuzAçÃo e rurucroNAMENTo

ED|TAL DE pREGÃo PRESENCTAL coM sRp Ne. m2l2020. pRocEsso ADMtNtsrRATtvo Ne. 202001006.
OB)lTOi Fornecimento de Medícamentos e mqterídl hospitolar pqrq q secretorio munícipal de saúde),
atrcvés do sístemq de registro de preços, destinados ao otendímento do seüetorio de Saúde do
Município de São Bernordo-MA.

EXCLUSIVA DiSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita no cadastro geral dos
contribuintes com o ne 24.175.423/0001-00 e ins$ição estâdual de nz 79.57 4,790-9, por intermédio do
seu representante legal abaixo assinado, Declaramos, estamos em pleno funcionamento conforme
endereço abaixo:

ENDEREçO: Av. Nações Unidas ne 1605 Bairro - Nossa Senhora das Graças

PONTO DE ngpgnÊlctA: Próximo ão Cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Avenida Miguel
Rosa.

CEP:64.019-230
CIDADE: Teresina

ESTADO: Piauí

Teresina(Pl) 27 de janeiro de 2020

o

RAIMUNDo josÉ DA SILVA

cPF 011.811.863-31/ RG ss1125883
Sócio - Administrador

Exclusiva Distribuidora de Medicamentos LTDA - UE - CIPJ - 24.175/t2!0001-00 i l.E. - Í9.574.790-9
Conlato: (86) 3220 - 1322 - Eíáll - qdE!3gjg i!!]!Elg09!{lggE jg!!!:l Endêre@: Áv. ll,âçõês Uílrtâ3 No 1605 Lola 4

Bslro: Venylelh! -CEP: ô4.019.230 - CIDADÊ - TERESINA - PIAUI

â
p
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MODÂLIDADE

VISTO:
Govemo do Estado do Piauí
SecÍetaria Especialda l\ricro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piâuí

JUCEPI

CERTIDÃO ESPECíFICA

Sistema Nacional de Registro de EmpÍesas Mercantis - SINREM

CêíliÍcâmos que as inromaço€s abaxo clnstam dos doc!Ínenlos a.qu&ados
neslâ Junla Comerciãl e sáo

:nd.Íêçp Complolo l{açÕes Unidâs, t{' 1605, I-nrx, Noa!â Sênhorô dôs Gíaçâ6 -ToÍ*ina/Pl - CEP ôa{)18{ 10

A acêtâção destâ cêrtrdão está condloonede à Esta cêrtrdáo Íoiêmitida aulomâticemêntê êm 20/01/2020, às 14:29:32 (horáÍio de 8íesíia).
S€ impressâ, v€ifcâí sua eutsntici{râde no hl$rrlwwr.pl.uidlg[d.pl.gov.br, ..m o código ,IUUBXXVS.

tr

Itllilmlililll

P'Âur4ÊIl

Ptc2000E10608

ISABELA SANÍANA I/IONTEIRO AÁRBOS.q
SecÍel*iola) Gêr3l

CeÍlillcamos qoe EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICÀMÊNÍOS LTDA - ME
êncont.a.se registrada nêsta Junta Como,cial, como geguo:

Protocolo: P1C2000840608

i,ltRE 2220043s238

ct{PJ 24.1 75.42v000í {0
Síluação

Strtus
SEM STATUS

Ato

223
0t)2

223
002
fiz
@2
N2

O.acriçlo

BALANCO
ALÍÉRACAO DE DADOS (ÊXCETO NOME
EMPRESÀRIAL)
SALANCO
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE OADOS (ÊXCETO NOME
EMPRESARIAL)
coNsol|oAÇÀo DE CONTRATO/ESTATUTO
ALÍERACAO DE OADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BÂLANCO
RERRATtFtcaÇÁo
ENOUADRÁAIÉNTO OE MICROEMPRESA
CONTRAÍO

Arqulvamonto3 PortêÍlorâa

Data

310
o02
315
090

13/04/2019
16tO7t2019

18/05/2018
02tozt2014
o2loz2018

06nô12017
06/0612017

oa0z201t
30/03/2016
15tO212016
15t0212016

20190235411
20190277041

201801ô2357
20180032615
20180032615

20170222444
20170222446

337935
335455
333662
222001352§

ldê1

PRocEss0l"g)s-a1-oo-/e-

I
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PROCESSO Co,]

Térmlno do mandato

ôc;.1 ôr C- (,

TéÍmino do mendato

MODÁLIDADE

V!STO:

Et
Govemo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SÊMPE
Junta ComeÍcial do Estado do Piauí

CPF
01t.811.863-31

JUCEPI

Cêíificamos qus as iníomâções âbâiro constam dos doc!ínentos âíqlrâdqs
nosra Junla Coínêrcialê §ao vi

Endôreço Completo
t€nida Naçõês Unidas, No '1605, Nossa Senhorâ das Graçás - Terêsina/Pl - CÊP &O1&6'!0

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas MeÍcantis - SINREM

DâdoB do Sio
NoÍno CPF/CNPJ
RAIMUNDO JOSE DA SILVA 011.811.863-31

PaÍticipação no capllal
R$ 100.000.00

Espáciê do sócio
Socio

Adminlatíâdor
s

l{ornê
RÂIMUNDO JOSE DA SILVA

rililllilflillll

do Ádministrador

Esta certidão Íoiemitida automaticámenlê em 2WO112020, às 14:27.55 (horário de Erasilia).
So impressâ, vorificâr sua autênücidade no http!:rrvtw.plruidigÍtal,pi.9ov.br, com o ódigo OÂCDSUS

Nofr Emprsâri.l: EXCLUSNA Ol§ÍSlgUi)ORA DE IEDICÁ ENÍOS ITDA , ME

llúurêü Jqídic.: Seiedade Emprêsánâ L'nilada

Prôtocoloi P,C200o340570

NIRE (Sodê)
22200435238

CNPJ
24. I 75_42310001-00

Data de Ato ConsútuÚvo
15102t2016

lnÍclô dâ Allvldadê
10t02t2016

Obieto Social
Comérclo atacadista de medicamentos ê drogas de uso humano; Comércio atac€disla de máquihâs, aparelhos € oquipamênlos para uso odonlo.
médico-hospitalar; paates e peç€s; Coínércio atacadista de oúras máquin€s e equipamentos Ílão êspêciÍicados anteíioímente; partes e peçês (molores
e lransíomâdores elétdcos; sislemas pãra cohtÍole de incéndio; inshumentos e equipamentos dê rnedida; robotrs; máquinas, áparelhos e êquipamêntos
paÍa usos técnico e proíissional; máquinas I equapamenlos para ascdtório, €xc€to infoímáticos) RBprês€nlantês comerciâis o agent6s do comércio de
instrumentos e materiais odonto-Ínédicoàospitalares; Comércio atacadisla dê instÍumêntos e maleíiais para úso médico, ciúrgico, hospitahr e de
laboÍaróíos; Comércio atacadista de púteses e arttlos de oíopedia: Comércio atacâdista de produtos odontok gico§; Comércio atacadista de móveis e
áÍqlos dê cdahoaria: Comércio atacadista de produtos dê higi€nê, limpêza 6 cons€rvação domiciliar; Comércio atacâdista dê oúros equipamontos ê
artigos do rrso p€ssoal e dorÍÉstico náo €specificâdos anteriormonte (ârtigos do oJtehria; anigos para habitaÉo d€ vidro, cístâl porcêlana, boíacha,
plástico, mgtal, madeira, vimo, bambu I outÍos similsres; p€nelas, louças, ganafas térmicas, êscadas domósücas, es@vas, vassouras, cabidss, otc).
Comércio vareJiste dê móvêis Cômércio verollsta dê produtos fârmacêuticos, sêm manipulação de íórmulâs Comérdo varêrista dê artigos médicos ê
oÍtopédicos ComéÍoo varelista do produtos sâneantes domissan(áíos S€Íviços de entregâ rápidâ Comórdo atacâdista de @sméticos e produlos do
p€Ífumaria CorÍÉício atacadista de anigos de oscritório e de papêlaíiâ Comérdo alacâdista de equipsmênlos dê inío.mática Comórcio atacadista de
suprimentos para inrormática Cornércio vârejistâ êspêciallzado de equipamentos e supdmentos de iníormática

Prazo dê DuraçãoPorlê
ME (Microemprâsâ)

Capilal Soclal
R$ 100.000,00 (cêm mil reajs)
Capital lnlEgrallzado
R$ 100.000,00 (cem milreais)

Situâçáo

StatuB
SEM STÀTUS

Último Arquivamento
Oata
13t08t2019

Número
2019023541',1

Atorevorúo9
223l223-BALANCO

Ptc2000840570

ISÀBÉLA SANTANÀ MONTEIRO BAREOSA
SecíêtáÍio GsÍal

'ldê1
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DIRETORIA DE

VALIDADE

30.10.2020

Empresa (Razáo Social / Fantasia)

LTDA

LTCENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

EXERCÍüO
2019

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

estabelecida à AV. NAÇOES UNIDAS, 160s - BAIRRo NoSSA SEÍ'IHCRA DAS GRAçÀS

na crdade de TERESINA I Piauí

LICENÇA SANITARIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

(INC.MED,PORT,344/9E.MS) (EM MONITORAMENTO E EM ADEQUAÇAO)

_, ficando a Responsabilidade Técnica do

estabelecimento a cargo de
AUGUSTO I4ARTÍNS BRITO

inscrito no Conselho REGIOIIAL DE FARI4ACIA DO PIAUI 1957
sob o no

§ándo o (a) S(a RAIMUNDO ]OSE DA SILVA

0t1.811.863-31
CPF no

o Representante Legal.

Diretor (a) DIVISA/ SESAPI

Teresina, o7 
de

NOVEMBRO 019
deZ

0BSERVAÇÕES
I - Este documento deve ser colocado em Iugar vislvel ao púb

2 - A Licença Sanitárie poderá ser recolhlda pele eutorldade

a legislaç§o sanitárir.

: iffi 5m,sgffi":EF,.rü§F§Fffi"{itr
AuÉ]Ílc.ção DhtLl

o.éa-*t t.rktr
-udrrHt lÉ.É.ç€'rí---

OE@e.aàóÉ

s6b Dlg!âl rh FÉ.&EdroÍrpo núnd c Àrclr'26&mü , :
v.h. Torel dô Ào. Rs a.s6àtl$lã ó .rr.ro. iro .to m: t{rp-rh.tâ@ldeô.1--àr -i:.
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PM .FOLHAN' REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARÂIBA

CARIóRIO AZEÉDO BASÍOS
FUNDADO EX í888

E ôBlros E pRUAÍvo DE cAsÂ El{To.t, r{TERDIçÔES E rurELAs oA co 
^RcA 

oE
JOÃO PESSOA

VISTO
Epltácj,o Pes8oa, 1í45 Bâirp dos Estados 5803S00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/fu^rw.azev€dobastos.noLbr

E{nail: cârtorio@azov€dobaslos.nolbr

DECLARAçÀO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGTÍAL

O Bel. Vábêr Azevêdo de Miranda Cavalcanü, Oíicial do PÍimsiro Regisbo Civí de Nascimentos € Ôbitos e Privalivo de Casamentos, lnteÍdi9õês e
Tutelas com at ibuiÉo de autenticar e reconh€cêr irmâs da Comarça d€ Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em ürtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidG fins de dircito que, o documento em snôxo idsÍíifcado individualmente em cada Cd&ro de 
^ienticaçào 

Oigiaall ou na
referida soquência, foi aúênticados de acordo com 6s Lêgislâçôês e no.mâs vigêrlte§!.

DECLARO ainda qug, para gaíantir transparância e s6gurança jurldlca d€ todos os atos oíiundos dos r€spoctivos serviço6 de Notâs e Rêgistro6 (
Estado da Pâraíba, a CoregedoÍia Geralde Justiçs €ditou o Provimento CGJPB Nô 003/2014, determlnando a lnse.ção de um códrgo em todos os
atos notoriais e registÍais, a6slm, cada Sslo DigitBl de Fiscalizaçáo Êxtrajudkial contóm um código único (por exêrÍplo; S€b Orglrar: ABCIüYí
XrXz) e dessa Íorma, cada autentÍ:ação pÍocessâda pêla n6sa SgÍvsnüa pode seÍ confirmada 9 vêrifcada tantas vezes quanlo Íor nec€ssário
akavé6 do sitê do Íribunalde Justça do E6lâdo da Paraiba, endeÍeço http/corregedoria.tipbJus.b./s€lo-digitau

A autenticáÉo digital do documento taz prova de que, na dsüa e hora em que ela Íoi realizada, a empresa ÊXCLUSMA DISÍ. DE
EOICAJ{EI{TOS LmA tinha posse de um dooJmento com as mesrms caradeÍlsticas que íor:rm reproduzidas na copia autenticâda, sendo da

empresa EXCLUSMA DIST. DE ]úEDICAIIENTOS LTDA a responsabiluadô. úrica e exdusiva, pels idoÍEidade do documento apresentado a esle
Caítório.

Esta DECLARAÇÃO foi emidda em 'l O1nO20 í0:38:57 (hor. local) atavós do sistama de sutonticaçáo digitâl do CârlóÍio Azavêdo Ba8tos, dê
acoído com o AÍ1. 1o, 1Y I s6us §§ 1o eT daMP 22m,f2001, como também, o documonto €leú6nlco aubnücado contondo o Ceríncado Digital do
tituhr do Cârtório Az€v&o Bastos, poderá ser s{ridtado dlretamoÍ{ê a emprêsâ EXCLUSIVA OIST, DE lrEDlCÂUÉlÍlOS LÍDA ou ao CaÍtóÍic
p6lo €nderoço d€ ê.mail aut6ntlça@azevÊdobastos.not.br

Para inr0,ímaçó6s mais dgtalhadâs doste ab, acssse o site httos://autdigital,azevedobastos.not.br e inÍoíme o Cei@ de Con§una desta
DedaBçh.

Cdigo do Coruulla desta DqclarrÉo: 1i136225

A consulta desla D€daEção estaÍá dbpoflÍ\,êl eÍn nosso site ató í5101/202í 16:35;02 (hora local).

icódlgo de Aut nücação Dlgttrl: 11664í$í201632270384-l â 11664Í5012016322703U-2
rloglshçõee Vlgrrtes: Lei Fêderal n' 8.935i91, Lêi Fêder8l nô 10.406/2002, Medida PÍovisória no 22002001, Lei Fêd6Í81 no 13.10í2015, Lêi
Esrâdual no 8.72112008, Lei Éstadud no í0.13220í3 e PÍovimeob CGJ N' 003/2014.

O rsÍerido á wrdade, dou íé.

CHAVE DIGÍTAL

00005b 1 d734ft94m57Í2d69Íe6bcosbcd72/td7d6b'l 8b38c4o118231 bc67bEff61 5€c278099a26b71 fleô1 9lr29b 1€591 a0âczc34ss63fic3€f3e6dtudd
58bb792afl 903Íc2c43 elcÃea7 ed5527 I í 4a

t orlrdrE ô RÊd..
Er.Lt.ãúraÀr?2r4,

t :. {i itrÊ (' IÍÊ'

lcP
Rrrfl

ht$sl/âutdigitâl.azevedobastos. not.br/homo/compíovânt€y'1 16641 501 mí 632270384 111
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DIRETORIA DE

LICENÇA SANITÀRTA ESTADUAL

VÀLIDADE

30,10.2020

EXERCÍCIO
2019

NTIMf,RO
TPM.2018.078.09

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a

Empresa (Razão Social / Fantasia) EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LI-DA

CNPJNo 24.17s.423/0001-00 , lnscriçáo Estadual no
195747909

estabelecida à AV. NAÇOES UNIDAS, 1605 BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

na cidade de TERESINA / Piauí

LtcENÇA SANITÁR|A ESTADUAL na Atividade de
TRANSPORTADORA DE MEDICAMENTOS

íTNCLUSO MED. PORT. 344/98 MS) ÉM MONITORAMENTO E EM ADEQUAçAO

-_, 

ficando a Responsabilidade Técnica do

eskbelecimento a cargo de
AUGUSTO MARTII''IS BRÍTO

,-scrito no Conselho REGIONAL nE FARMACIA DO PIAUI 1957
sob o no

sendo o (a) S(a) RAIMUNDO JOSE DA SILVA

551125883 - SSPSP CPF no
011.811.863-31

.RGno

o Representante Legal

Diretor (a) DIVISA/ SESAPI

Teresina, o7 de NovEt4BRo d" 2-019

OBSERYAÇÔES
I - Este documento deve ser colmrdo em lugar vislvel ao pú

2 - A Licença Ssnitárir poderá ser recolhida pela autoridade

a legisleçâo sanltárli.

Autenticação Oigital

Cód- Au!.rtlc.t&: tt664t5arl2ol6322703aa-2j O:n: l5rO1/2{ÍlO

.-@,.
_ W vd.l'ddóao Rsr,5c :l* t:*-C6â. -rer oo * rr, rqcarioatra.ÚrrXrtr j,

l6:15ü

Drrto.la dê vl€ilâncie Sââitânâ' Ruà l9 da Novr.nbío, 1A&5. CEP
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REPÚBLICA FEDERÂIIVA DO BMSIL
ESTAOO OA PARAIBA

CARTÔR|o AZEYÊÍtO BASTOS
FUNDADO EtI i888

E óBlros E pruvAnvo DE cAsarEt{Íos, t rERDtçôEs E ruTÊLÂs D co AncA DÉ
JOÂO PESSOA

P€$oa, 1145 BalrÍo do6 Estado6 5803040, João Psssoa PB
T€1.: (83) 32,14-5404 / Fax: (83) 324+5484

http:/,vww.azevedobastos.notbr
E.rnail: caíorio@azev€dobaío§-not.br

PM .FOLHA N' -\1t-

VISTO

DECLARAçÂO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÂO DIG]ÍAL

O Bel. Váürsr Azevêdo de MiEnda Cavalcanti, Oficialdo Primeiro Regisio Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Intordiç{€s e
Tutelas com atribui;ão ds autêntiãÍ e íêcoÍh€cer firÍnas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, 6m úrtrd6 de Lei, etc...

OECLARA par8 os devidos fns de diÍôito que, o doc-udrento em anexo idenlificâdo iodiüdualmsnte em cada C&igo de Autenthâçào Digital' ou na
refsÍida ssquêocia, foi aulenticados dê âcordo com as Legislâçoes ê noÍrvl§ vigentês..

DECLARO ainda qus, para ggraôtir bansparôncia e sgguÍança iurÍdba dg todos 06 atos onundos dos respeclivos s€Niços d€ Not6 e Regislr6 d!
Estado da Paralba, I Conegedorla Geral de Justiça edltou o PÍovimento CGJPB No 003/20'14, det€rminando a lnssrçáo d€ um código em todos os
atos notorlais e registrais, assim, cada Seb Dirtal de Fiscalizaçáo Exlrajudlcial corném um digo único (po{ exemplo: Saro Wt at: ABC1234i-
XrX2) e dessa íoIma, cada aúentica@ pÍoc€6§ada p€h nossa Serventis pode ser con§rmada I verificada lanlas vgzes quanto ror necessário
akavés do site do Tribunal dê Jusüça do E6tado da Paraiba, ender6ço htFr/corÍEgedoriâ.t pbjus.bílselo{igiiau

A autenticaçáo digital do docurnento faz prova d€ quê, na data e hora em qus ela Íoi realizada, a empresa EXCLUSIVA DIST. DE
JÍEUCAIIENTOS LTDA lirfla po$e de um doormerTto com as m€smas carâcterííicâs que foÍnm reproduzidas na cópia autenücada, sendo da
empresa EXCLUSIVA DIST. DE ÍúEOlCAllEt{ÍOS LTDA a Ícsponsabilidade, única e exdusiva, pela idoÍ}eilade do doqlmento apÍesentedo a este
Cartótrio.

Esta DECLARÁÇÀO tui emitidâ am íí0í/2020 16:30:57 (hor. loc.l) atavés do sislBms dê autonticaçáo dlgital do CarlóÍio Azevâdo Bastos, d€
acordo com o Aí. 1ô, loo ê 6eus §§ 1o ê 3 da MP 22001200'1, @mo trambém, o documento elottnlm autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartó.io Azevêdo Baslos, poderá ser sdicitado dlr€tamenle a empros€ EXCLUSÍVA Dls?. DE ITEDICAXENTO§ LfDA o(] ao Cartório
pelo endeGço de $nall aut6ntica@azevedob6stos.not.bÍ

Para inÍormaçôes mais detalhadas desie ato, usse o sit€ lllpsfla{dlgital.azêvodobâstos.not.br o infonne o Côdl5r-. de Corsú,ta dÉsls
Declaraçáo.

Códlgo ds Cor6ultr de3lâ Declar.Éo: 1/§ô225

A consúta desta Dsclaraçáo estará dispqtíwl em nosso site alá'1510í12021 í6:35ú2 (hora local},

'Gódlgo d. AutsntEaÉo OigM: 116641fi1201632270384-l a 116Ê{í50'120163227038+2
'Ieglslagó€3 Vlgqnt§: Lei Federal no 8.935/94, Lsi Fedoral n' 10.406/2002, Medida Pmvisória no 220012001, Lei Fed€ral no 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.7212008, Lêi Estâdual no 10-í322013 e Provimenb CG., N' 003201/t.

O referido é veÍdad€, dou íé

CI{AVE DIGÍTAL

00005b1d734rd94m57f2d69f€6bc05bcd724d76b1ab38c4c48231Êc87b8fl615ac278099a26b71fle619fl29b1ê591a0ac7c34ea63frc3€8e8d$dd
58bb7 92aí 9O3l czcA§Íco8g7 ed5527 1 Í 4a

o tr!-t ã !a n!Êrdct

5rrr PÉrió.. r. ? ilE r
ra. Ô{EGúI&:

lcP
eadl

https://âutdigital.azwêdobastos,flot.brlhoíndcomprovantey'11664í501m16322703Éá 111
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DIRETORIA OE

LICENÇA SANITARIA ESTADUAL

lALIDADE
30.10.2020

EXERCÍCIO
2019

NUMERO
DS,2019,11i.11

CNPJ NO
24.t75.42310007-00

lnscr!çáo Estadual no
L9.574.790-9

estabelecida à AV.NAÇOES UNIDAS No 1605 BATRRO NOSSA SENHORA DAS GRAçAS

na cidade de TERESINA / Piauí,

LtcENÇA SANITARIA ESTADUAL na Arividade de DISTRiBUIDORA DE SANEANTES

_, ficando a Responsabilidade Técnica do
AUGUS-, O MARTII,IS BF.ITO

estabelecimento a cargo de

REGIONAL DE FARIqACIA DO PIAI.'I sob o no
1957

inscrito no Conselho

-sendo o (a) S(a) RAIMUNDO ]OSE DA SILVA

ssi12-s883 SSPIP1
CPF no

011.811.863-31
RG no

o Representiant€ Legal

Itcrrrc, ütt'c !*'zo A àvt-4

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

ta
Teresina, de

OBSERVAÇÔES
I - Este documento deve ser colocado em lugrr üsível ao pú

2 - A Licença Saultárie poderó ser recolhlda pela au

r leglshçlo sanltárla, cód.

O'íÊtoíls d. Vlgiilnêh S.ôlLí1.' Rur 10 dc Nôvêínb.o, ,ê46, C

DEZEMBRO
de2

019

.rÊa
.'tr*d.'*_i*k

Efi

I .,..^i, ,n,rnc ,.\ .1 / S n.?
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUUE,

II I
I

I I I

I

I

I

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a

Empresa (Razão Social I Fantasia) EXCUJSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LÍDA

a V
p



13t01t2020

Pt'Í'
.FOLHA N'

ROCÉSSO
o b

httpsJ/autdigital,azovedobaslos.nolk/homê/comprcvante/1 16641 30'l 20 1 0093906.í4

REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL
ESTADO OA PANAIBÀ

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO E 1888

E óBrros Ê PRtvÀnvo DE cAsÁ Et{Tos, t rERDlçÔEs E n TELAS DA COI|ÂRCA DE
JO,IO PESIIOÁMO

VISÍO: PesEoâ, ,l145 Balrc dos Estados 5803M0, João Pessoa PB
Tel.: (83) 324,13t04 / Fax: (83) 3244-5484

http //www.azevedobasto8.notbÍ
Efl ail: caÍtoÍb@az9\redobaíos.not.br

DECLARAçÂO DE SERVIçO OE AUTENTICAçÃO DGTTAL

O Bd. Válber Azevêdo de Mirand€ Cavahanü, Oficiâl do Primêiro Rsgisüo Civí de Nascimentos e Óbib8 e Privativo d€ Casern6ntos, lírteÍdiçóês ê
Tutelas com at ibuiÉo de autanticaÍ o Íêcoohecer firrnas da Comarca d€ João Pessos Capital do Estedo da PaÍaíba, em üÍtude de Lei, etc...

DECLARA pars os deüdos fins de diÍeito que, o doqrÍnonto êm an€xo i(Mificado individualrnente em câdâ ffi€o de Au/enl,r,açáo Digib/ll ou fla
ref€íida s€quéncia, foi autentbados de acoÍdo com ss Legislsqões e normas vig€ntess,

OECLÂRO ainda que, para garanür banspaÍâocia e sogurançâ jurldii:â d€ todos os ato6 o6undos dos respeçtivos s§.viço6 de Nota§ I Registros o
Éstado ds Paralba, â Conegêdoria GâIal de Justiça editou o Provlme.Ío CGJPB No 003/2014, determinsndo a inserçáo de um c&igo em todos os
atos noloriais e registÍais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizáçâo Exfa.iudhial contém um código único (por êxemplo: Saro Dlgl&l: ABC1234L
XrX2) ê desô€ fo.ma, cada autenticaçáo p.ocessada pela no6sa SêÍvBrÍia pode ser confi.mada e veÍificada tÊntas vozes quanlo íoí necesaário
através do sitq do Tribunal de Justiça do Estado da Paráíba, enderaço hltpr/coÍregedoria.tipbJus,br/selo-digitau

A autenticaçáo didtal do documento fuz prova de ql'E, na datr e ho.a em que êla bi realizad€, a eÍnp{esa EXCLUSIVA DIST. DE
ÍllEOlCAÍllEt{TOs LTDA ünha pos6e de !m documento clm as mesmas carac{erísticas que toram Íaproduzidas nâ ópia autenücsda, sêndo da
emprssa EXCLUSIVA OIST. DE [tlEOICÂ EI{TOS LÍDA a responsabilirade, única e exdustua, pela idoneidade do doeÍnento apÍes€ntado a este
Cartório.

Êsta DECLARÂÇÃO Íd omitldâ 6m í80ín020 10:20:í4 (hota tocsl) ahav& do Bbtsma dr autânücâçâo digitrrl do CâÍlóÍio Azevêdo Bâ6tos, d€
acordo com o Arl. 1", 'l0p e s€us §§ 1' e ? da MP 22m.f2001, @Í\o tiam$m, o documento dot 6nko aubnthado conteodo o CBítificado Digltal do
ütular do Caíódo Azevêdo Bastos, pod6rá ser sollcltado dlretaments â emprBsa EXCLUSNA Ol8T, DE IIIEDICA Ei{ÍOS LÍDA ou ao Cütódo
p€lo endeÍeço do Êínail autsntlca@azovsdobaío8.not.br

Para intoímaçõos msls detalhadas deste âto, ac€ss€ o site b$pjj4euOiSilalÉZeyglglggg§.lglu e inloÍme o Côdigo de Corsulta desÍa
o€,ctaÍação.

Código de Con3ulra d.sta DêclaÍôção: 1432354

A consutta desE DedaraÉo estaÍá dlsponível em nosso sitê até l3l0írm2l 10:íí:ãl (hors loca0

'Cfilgo de Autenlicaçáo Oigltal: I 1 6ô41 301 201 m9390644n
'Logislaçõos Vlgcntcs: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no '10.40d2002, lil8dida PIovisóíia no 2i@/2m1, Lei Fedêrdl no 13.1052015, Lei
Estadual no 8.72112008. Lei Estadual no 10.í32120'13 e Provimento CG, N' 003/201,í.

O rBf€rido é vsrdad€. dou Íé.

CHAVE DIGÍÍAL

00@5b 1 d7341d94i057í2d69Íe6bcosbbo I 689537d0e7ae7a549d391 c1 f532eb6051 b60à4e9c275€384dd5ca3398 1 I 5b91 a0ac7cgea63ffc3el3e8d5d
dd58bbíd50ao75e8702e8558c401 8md 1 db40

c atrri!â!.. ô Rcna..
b. t E !.ár. À.2 ZOC ?

lt2a <t * -2qr'

lcP
Bil.í
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Goumro m

DIRETORIA DE VlgÊ"ÀucrAs^ltyldá- :

LICENÇA SANITARIA ESTAI}UAL

EXERCÍCIO
2019

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a

Empresa (Razão Social / Fantasia) EXCLU SIVA DISTRiBUIDORA DE MEDICAM EI{TOS LTDA

VALIDADE
30.10.2020

NUMERO
TS.2019.043.11

na cidade de
TERESINA / Piaui

LtcENÇA SANTTARIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE SAN EANTES

_, ficando a Responsabilidade Técrica do
AUGUSTO IV1ARTINS BRITO

estabelecimento a cargo de

inscrito no Conselho
REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sobongw ,

RAIMUNDO JOSE DA SILVA
sendo o (a) S(a)

551125883 SSP/PI 011.81i.863-31
RG no CPF no

o Rêpresentante Legal

i Vru.r a \»u 1í{ ü \ í.â

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Teresina, 
13 

de

OBSERVAÇÕES
I - Este documento deve ser colocrdo em lugar vlslvel ao p

2 - A Licençe Srnitárla poderú ser rccolhidr pele rutoride
r legislaçIo sanltárlr.

DEZE[,iBRO úi9
de2

!â§HY$XSffi :-T§Ss :iltrÍ:i#:#,*§fi
Asbntlq!Éo Dlgltrl

tL-$Úr-r,'..hta ,'Éeh.F.abr

S- Ogai a Ê.-z#o Tlo td G 
^.EiaE 

OJart
V.lor IoEl .b ,Io tê a-56aHt. o d.d.. d. Ê -. rí!*t/..bdal-tàtút

cód. a

Oh.lonâ d. Vigillndô s.nltáriar Rua 19 d6 Novambro. 1886,

I I
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PM .TOLHAN' REPÚaUGA FEDERATVA DO BRA§IL
ÊsTADO DA PARAIBA

CARTÓRIo AzEvÊDo BASToS
FUNDADO EX í8EE

E ôBrÍos E pRtvAÍwo DÉ cAsAxEt{Tos, ttíTERotçôEs E ÍurELÀs DA cflARcA oÉ
Jolo PEssoa

PROCESSO

VISTO
Av. Edtádo Ps6§oa, 1145 BalÍro dos Estadqs 5803G00, Joâo Pessoa PB

Íel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/Ârww.azevBdobastos.not.br

Efl eil: caÍlorb@azevedobâstos.nol.br

O Bel. VáheÍ AzevHo de Milsúa Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civí de Nascimentos e Ôbitos e Privetivo de Cas€mentos, lntÊdlÉes e
Tutelas com atibui;ão de autênti5r e recoihecer firmâs da Comârca de Joáo Pessoa Câpihl do Est8do da Paralba, em ürtude de Lei, etc...

DECLARA para 6 deüdos fins de diÍeito qus, o doc1rmento em anexo ident'ficado ifldMdualm€nte em cada Cód&lo de AU/,;ontic'af,áo Cügilal' ou M
refeÍkia sêquêflci8, Íoi autenticâdos dê acordo coín as Legishçôes ô mrÍms vigêntêsf.

DECLARAçÁo DE sERvtço oE AUTENTICAçÂo DtcÍrAL

DECLARO ainda que, para gaÍantr transparârEia I sêgur8nça juridlca d8 todos os atos oÍiundos dos raspectivos servi@s ds Notas e Rêgi6tros (
Eshdo da Paraíba, a Conegedo.ia Geralde Justiçá editou o Provimeflto CG.TPB N'00320Í4, determinsndo a inseÍção de um cídigo em todos os
atos notoriais e regíst!8is, âsslm, câds Sêb Digital de Fiscalizaçáo Extrajudicial contém um ódigo único (por exemplo: Saro Drgrirrj Á8cr23(t
xrx2) ê dêssa Íorma, cada sútenticaçao processada pqls n6sa Serventlâ @e seÍ confirmada s v€rificâda lantas vezos quanto foÍ necessádo
aFdvés do sitê do Trbunal de Jwtiça do Estado da Paraíba, endereço httpr/coregedoria.tjpbjus.br/seloiigitaí

A autoÍrticaçáo dÍgital do dosumento taz pÍo\ra de que, nâ data e hora em quê ela foi realizsdâ. a empresa EXCLU3IVA Ot§Í, DE
tlE»C »E»IO§ LTDÀ tinha posçe de um dmr«retrà co« a. «e«ttac ca€êiâ(ís(Íc.s qss (oG«\ e9{c'd\rz{das r\â sópiâ êÀ(errticâóa, :êôóô óa
eÍnpresa EXCLUSM DIST, DE EDICA EXTGS LTDA a responsabilirade, única e oxdusivs, pê18 idorcirade do docurnenlo apíesentado a este
Cart'oÍio.

Esta DECLARAÇÃO foi êmiüda €Ín $n1n0Ú $31:37 (hora local) aravós do sÍstoma ds aut€nticação digitâl do CâÍtório Azevêdo Bastos, de
ac$do cÃm o Ad. ío, 10o o sous §§ 10 e 7 da ltP 22N1200í, como úamàém, o documento el€fônlco aut6nticado conlendo o Cordficado Oigital do
ütular do Cartório Azevódo Basbs, poderá ser sdlchado diretamont€ a empresa EXCLUSNA OIST. DE UEDICAXEI{rOS LmA oij ao Cartórlo
pelo ondgÍoço de êmall aúontica@âzêvodobaslos.nol-br

Para inÍoímaÉês mais detalhad6 d€sle ab, acasss o site [lhs:fa.UgliSlElazgyedabasigs=lglu e infoírns o C&rigo de Cdlsrlt€ de§a
Dectaraçáo.

Có.ligp dê Conrülta desta DoctarâçÉo: 1,132353

A consulta desta Oedaraçáo êstará disponÍvel em nosso sitê ató í3,0í/2021 l0:íí:20 (hora local)

'Códlgo d3 Auiântlcaçto DiOtt l: 1lôBí130í 20100939073+1
'Lêgl3laçôG MgDnto3: Lei Fed€ral nô 8.935/94, Lei Federal nô 10./106/2002, líedida PÍovisóÍia n' 2ml2c$1, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72'12008, Lei Esladual no í0.132m13 e Provimento CGJ N' 0032014.

O reterido é voÍdado. dou ,é,

CHAVE DIGÍTAL
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