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PROCESSO

ADTTtVO 04 MODÂLIDADE

VISTO:
THIAGO GOMES DUARTE, brasileiro, solteiro, empresário, portador doRGne 2.2t2'Í64 SSP/Pt, F ns
995.623.163-00, CNH n' 02922397110 DETRAN/PI, nascido em 20/0717983, natural de Teresina/Pl,
residente e domiciliado na Avenida Barão de Gurguéia 3601, np 3601, Bloco 13, Apartamento 203, Bairro
Tabuleta, na cidade de Teresina, estado do Piauí, CEP n' 64.018-901.

DOUGTAS HENRIQUE DA SIwA MACEDO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 05/04/1987, natural
de Teresina/Pl, portador do RG ns 2.584.573 SSP/SP, CPF ne 008.657.863-48, CNH ns 03811246926
DETRAN/PI, residente e domiciliado na Rua Belchior Barros, na 2953, Bairro Horto Florestâ|, na cidade de
Teresina, estado do Piauí, CEP ns 54.052-500.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA
ITD§ com sede na Avenida Nações Unidas, ns 834, Bairro Vermelha, na cidade de Teresina, estado do
Piauí, CEP n'64.019-230, inscrita no CNPJ ne 10.645.510/0001-70 e registrada na Junta Comercial do

.* lstado do Piauí sob NIRE ne 222OO49674t, por despacho em L3|OZ|ãOO9, resolvem em comum acordo,
alterar o contrato social, conÍorme cláusulas e condições a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA: A partir desta data a sociedade 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
45.47-2-Ol - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.47-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas

46.23-7-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.45-1-07 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de

la boratórios
46.45-1-03 - Comércio atãcadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos 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
16.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipãmentos e artigos de uso pessoal e doméstico não

-especificados anteriormente (artigos de cutelaria)
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informátlca
46.57-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-

hospitalar; partes e peçâs

46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

46.92-3-OO - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários

46.93-1-OO - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de

insumos agropecuá rios
47.57-2-07 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
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47.77-7-07 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação d
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

édi

PRoCE9!r. f,
MODALIDÂJ,:
tfr'#dl"

coNsouDAçÃo Do coNTRATo soctAt

cúUSUU PRIMEIRA: A sociedade empresária possui a denominação de DISTRIBUIDoRA DE

MEDICAMENTOS SAÚOE a UOA tfDA, e o nome de fantasia de SAÚDE & vlDA.

CúUSUfa SEGUNDA: A sociedade tem sede na Avenida Nações Unidas, ne 834 Bairro Vermelha, na

cidade de Teresina, estado do Piauí, CEP n' 64.019-230.

cúUSUtA TERCEIRA: A sociedade exerce as seguintes atividades:

46.44-3-07 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

45.47-2-07 - Comércio por atacado de motocicletâs e motonetas
45.47-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas

46.23-1-09 - comércio atacadista de alimentos para animais

46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de

- laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

46.46-0-0I - Comércio atacadista de cosméticos 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 artigos de uso pessoal e doméstico não

especificados anteriormente (artigos de cutelaria)

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

46.57-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odo

À wali<tâdê dêstê atocusêrro. sê iDp!êsáo, fica sujêlro à coúProvâção dê sua âutêltlcidadê Àô§ rêspêcliwos portâis,
i;Íôãoârido sêus rêspêctivos cód1gos dê w€rlflcaçáo.

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (a locação

de veículos rodoviários de carga com motorista, municipal)
49.30-2-02 -fÂosporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual ê internacional (a locação de veículos rodoviários de cargas, exceto de produtos,
intermunicipais, interestaduais e internacionais)
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente;
partes e peças (geradores de energia)
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
86.50-0-07 - Atividades de terapiâ de nutrição enteral e parenteral.

52.50-8-04 - Organização logísticâ do transporte de carga.

Em virtude desta alteração contratual e em atêndimento a adequação da sociedade ao novo Código Civil
Brasileiro, tei Ns 10,406/2002, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação.
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hospitalar; partes e peças

46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertiliza o sol
46.92-3-00 - Comércio âtacadista 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 agropecuários
47.51-2-01- Comércio vârejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.7L-7-OL - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47"73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
49.30-2-01 - Trânsporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (a locação
de veículos rodoviários de carga com motorista, municipal)
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional (a locação de veículos rodoviários de cargas, exceto de produtos,
intermunicipais, interestaduais e internacionais)
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente;
partes e peças (geradores de energia)
46.49-4-04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.

-gs.sO-O-OZ - ntividades de terapia de nutrição enteral e parenteral.

52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga.

CúUSUIA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 73lO2l2OO9 e seu prazo de duração é por
tempo indeterminado.

CúUSULA QUINTA: A sociedade não possui filial, mas poderá criá-la em qualquer parte do território
nacional, obedecendo às disposições legais, mediante aditivo social.

cúUSUtA SEXTA: O capital social é de RS 5OO.Oo0,0o (quinhentos mil reais), dividido em (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, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

sócro QUOTAS % VALOR

THIAGO GOMES DUARTE 475.000 95 Rs 47s.000,00

DOUGLAS HENRIQUE DA SITVA MACEDO 5 Rs 2s.000,00

TOTAT DO CAPITAT SOCIAL 500.000 roo% Rs s00.000,00

cúUSUtA SÉIMA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem

solidariamente pela integralização do capital.

CúUSUIA 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.

À walidadê alê6tê docuúsnro, sê tltprêsso, flcâ sujêtlo à cooprowação dê Éuâ âutêDtlcidadê Doá Íêêpecliwo8 Portalg,
tnfoEaEdo sêu6 rêsPêetlvos códigos dê vêrtftcaçáo'
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DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & LT

cNPJ Ns 10.645.510/0001-70 NtRE

ParágraÍo Único: Dispensam-se as formalidades de convocação quando t
se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora, e ordem do dia.

CESSO

MODÂLIDADE

CC o a.

2
soc tos compa rêcere

CúUsUtA 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.

Parágrato Primeiro: Cópias das demonstrações financeiras devem ser distribuídas aos sócios
administradores com no mínimo trinta dias de antecedência da data da reunião anual.

ParágÍafo Segundo: Aplicam-se às reuniões anuais os procedimentos previstos na cláusula Vll.

cúUsUtA DÉclMA PRIMEIRA: o administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 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, fé pública, ou a propriedade.

CúUSULA DÉclMA SEGUNDA: o exercício social coincidirá com o ano civil, ocasião em que será levantado
o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e a demonstração dos lucros ou prejuízos

acumulados, cujos resultados serão divididos ou suportados entre os sócios administradores, na

desproporção de suas quotas de capital.

cúUsulÁ DÉqMA TERCEIRA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas,

-transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresso consentimento de todos os sócios

ad ministradores, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio que

queira adquiri-las, no caso de algum quotistâ pretender ceder as que possuem.

CúUSUIA DÉCIMA QUARTA: No caso 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 XIV deste instrumento.

CúUsutA 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

W
À vâIlatâdê dêstê aiocrEêÀrô, !. bpr.rso, tlcâ sul6lto à c@provàção dê suâ .ut.ntlctdâd. Do! rêaPêctivo8 Irortâi

1;forudo Eêus rosPêclr'vo. códlso, dê vêrlficâção.

CÁUsUtA DÉCIMA: A administração da sociedade é exercida individualmente pelo sócio THIAGO GOMES
DUARTE, conforme indicado na forma deste instrumento, que representará a sociedade ativa e passlva,
judicial e extrajudicialmente, perante quaisquer terceiros tais como repartições públicas 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 qualquer e dos cotistâs ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização do outro
sócio.
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MOOATIDADE

proporção das quotas de capital do sócio administrador falecido, dentro
sócio remanescente.

UI6T§]

CúUSULA DÉclMA sExTA: Para qualquer dúvida oriunda deste contrato fica eleito o foro desta cidade de
Teresina - Pl, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim se acharem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Teresina/Pl, 12 de Setembro de 2019

THIAGO GOMES DUARTE

Sócio Administrador

DOUGTAS HENRIQUE DA SITVA MACEDO

Sócio

,

À vâIldâd€ dê.r. docu!ârto. .. lDPrêslo, ftcâ suj.tto à c@provâçáo dê Éuâ âutêallcldld. Ào. r6Épêctlwos Po!tâ13,
t;foEâDdo têur r..P.ctlvot códlgot do vêlttlcâçáo.
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PROCESSO

MoDALIDADE-.larll.

V!STO:

ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA consta

assinado digitalmente por:

Jt,CEPI
l'it^(craEÀ

CERIIFTC! O RIGISTRo 4 L3/§9/2019 13:13 SOB N' 20190387513.
pBoÍoclr,o: 19038?513 DE L3/09/20L9. CóDIGO DE VEirFrCÀçáO I

!!904272277 - NIR!: 22200a96741.
DrstRrBorDoRÀ DE üEorcÀlaExros sÀÚDB r vrDÀ LTDÀ

GI.ÀYDSAÔN MICEBI. 8ÀI,DÀIIEÀ I@t'RÀ t.I&À
sEcRBrÁiro - gaRÀr

raRr6rNÀ, 1l /09/2019
í\rl,.plauldlgltâl . Pt . gov.br

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especiâl de DesburocÍalizaçáo. Gestâo e Governo Digital

Secretâriâ de Governo Digital

Dêpârtamento Nacional de Registro Empresarial ê lntegraÉo
c

CPF/CNPJ Nome
00865786348

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA MACEDO

99562316300
THIAGO GOMES DUARTE

À wâItdâd. at€stâ docüDêDto, s6 tnprêEso, flcâ 6ujê1to à co@prov.çlo d€ suâ âutêatlcidad€ Àoá ÍêaPêctlwos Porlâ1á,
tntorüaÀdo sêu3 rê.p€ctlvo! códlEo, d€ v6!1tlcação.
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ldentiÍicação do(s) Assinante(s)
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PM .TOLHANO

PROCÉSSO

VISTO:

C

//autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/s2930512190909460'100

REPúBLtcA FEDERATtva Do BRAStL
Esraoo DA PARA|BA

caRTôRto azEvÊoo BAsros
FUNOAOO EM í888

E óBFos E pRtvaÍvo oE casaMENTos, tNTERDtÇoEs E TUTELAS DA coMARca DE
JoÃo PEssoA

M

O Bel. Válber A2evêdo de Miranda Cavalcanti, OÍcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições ê
Tutelas com atribuiçáo de auleôticaí e íeconhecer fiÍmas da ComâÍca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, elc...

DECLARA paÍâ os devidos fns de diÍeito que, o documênlo êm ânexo identiíicado individualmenle êm cada Código de Adentbaçáo Digital' ou na
Íeferida sequência, foi autenlicados de acordo com as Legislaçôes e normas vagenles".

DÊCLARO âinda que, para garantií kansparência e seguíança jurÍdica de lodos os atos oriundos dos íespectivos serviços de Nolas ê Regislros dc
Eslado da ParaÍba. a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/2014. determinando a inserção de um côdigo ern todos os
alos notoriais e regiskais, assim. cada Selo Digital de FiscálizaÉo Extrajudicial conlém um código único (por exemplo: Selo Digital: 48C1231,
XrXa e dessa íorma, cada autenticaçáo processada pela nossa Servenlia pode ser confrmada e verifcada tantas vezes quanto Íor necessário
akavés do sile do Ííibunal de Justiça do Estado da Paralba, endereÇo http://corregedoria.tjpb.ius.br/seloiigitau

A autenlicaÉo digilal do documento faz prova de que, na dala e hora em que elâ Íoi realizada, a empresa OISTRIBUIDORÂ OE MEDICAMENTOS
SAUDE o VIDA LTOA - EPP tinha posse de um documenlo com âs mesmâs caracterÍslicas que foram rcproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa OISTRIBUIDORÂ OE ,,EO|CÂiIENTOS SAUDE o VIDA LÍDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apÍesentado a este Cartório.

Esta DECLARA9ÁO foi emitida em O5/rZ2Oí9 09:22:05 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de
acoído com o Art. 1", 10" e seus §§ 10 e 2o da MP 220012001, como lambém, o documenlo eletrônico autenticado conlendo o Cediíicado Digital do
lilular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicilado diretamente a empresa OISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE o VIDA LTDA -
EPP ou ao CaÍtório pêlo endereço de e-mail autenlica@azevedobastos.not.br

Para informâçÕes mais detalhadas desle ato, acêsse o sile lllpl:4êllElgjlal.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaíaçáo.

Código do Consulta dssta OoclaÍaçáo: 1407854

A consulla destâ Declaraçáo estaíá disponívelem nosso site até 05/í22020 09:16:03 (hora local).

'Códlgo de Autentlcação Digital: 529305í219090946010G1 a 52930512í9090946010G2
'Leglslaçôo3 Vlgontos: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória n' 2200D001, Lei Federal no 13.'105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual n" 10.1322013 e ProviÍnento CGJ N'003/2014.

O íeÍerido é verdade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734íd94057í2d69fe6bco5bc7falb1c19640'1bfe479bd178aa2a9006Í36ee73eô41ab163c92Ía718bc3db797967cc8e3ab559e68cc944c,44b 1

cBe81 88f 1 r8d261 1 29d', 3e9c4663b4d82e5

:-==r:--.-- tGP

Ellffiffi].H

https://âutdigital.azevêdobâslos.noi.br/home/comprovante/52930512190909460100

M,

1t1

I

.E I

I

L-. Av. Epitácio Pessoa, 1145 BairÍo dos Estados 5803G00, João Pessoa PB
rel: (83) 324+5404 I F âx: (83) 3244-í84

http:/ 
^/v/w-azevedobastos.nol.brE-mailr carlorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO DIGTTAL
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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTADO OA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FU OADO E 1888

TO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASATIENTOS, INÍERDçÔES E TUTELAS DA COMARCA OE
JOÃO PESSOA

Ptí,
. FOLHA N'

PROCESS0 aO Xo o [o
to'&i,kÉr LDE

VISTO

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Eslados 5803G00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-904 / Faxi (83) 3244-984

httpr,tlll/Í,/.azevedobaslos.not.br
E-mail: caÍtorio@azevedobastos.not.br

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanli, Oficial do Primeiro Regislro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamenlos, lnterdiçôes e
Tutelas com akibuiçáo de aulenlicar e recoohecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em viÍtudê de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identiíicado individualmente em cáda Cód,go de Autenticaçáo Digítal' ou na
referida sequência, íoi aulenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes!.

DECLARO âindâ quê, pârâ gârânlir lÍanspaíência ê segurança juridicâ de todos os âlos oriundos dos respeclivos serviços de Notas e Regiskos do ^
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geralde Justiça editou o Píovimento CGJPB N" 003i2014, delerminando a inserÉo de um código em todos os
atos noloÍiais e registÍais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo Extraiud,cial conlém um código único (por exemplo: Selo Digital: 48C12315-
XrXa e dessa íoma, cada autenticaçáo pÍocessada pela nossa Serventia pode ser confrmada e verificada lanlas vezes quanlo íor necessário
através do site do Tribunalde Justiça do Estado da ParaÍba, endereço http://corregedo a.lipbjus.br/selo-digital/

A aulenlicaçáo digilal do documenlo faz prova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a emprêsa DISTRIBUIOORA DE ÍIIEDICAMENTOS
SAUOE o VIDA LTDA - EPP linha posse de um documento com as mesmas caraclerlslicas que Íoram reproduzidas na cópia autenlicada, sendo da
empresâ DlSTRlBlJlDORÂ DE MEDICAMENTOS SAUOE o VIDA LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documenlo apresenlado a este Cartôrio.

Esta DECLARAÇÁO foi emitida em 05/íZ2Oí9 O9:22:OS (hoÍa local) alÍâvés do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Baslos, de
acordo com o Art. ío, 10o ê seus §§ 1' e 2' da MP 220012001, como também, o documento eletrônico aulenticâdo contêndo o Certificado Digital do
titular do Carlório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamenle a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE o VIOA LTDA.
EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informaçôes mâis detâlhadas deste ato, acesse o site !!!p_slAU!!S jlê!êZ9y9g-A!ê!9sJg!!-t e iníorme o Côdigo de Consulta desta
Declaôçào.

Código do Consulta dosta DoclârâÇáo: 1407854

A consulta desta DeciaraÉo estará disponlvelem nosso sile alé 05/í22020 09:16:03 (hora local).

rCódigo de Autentlcação Digital: 52930512190909460'l0G l a 5293051219090946010G2
lLqglslaçóos Vlg€ntos: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Fêderal no 10.406/2002, Medida Provisória no 220012001. Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Esladual n" 8.72112008, Lei Estadual no 10.132y2013 e ProviÍnento CGJ N' 003/2014.

O refêrido é vêrdadê. dou Íé

00005b1d734fd94m57f2d69Íê6bc05bc7fâfb1c'196401bfe479bd 178aa2a9006f36ee73e641ab163c92fa718bc3db797967cc8e3ab559e68cc944c44b1
cf3e8'1 88f 1 r/8d261 1 29d1 3egc4663Md82e5

CHAVE DIGITAL

t Píraóaíida d. ilFlàlk,
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PR0CESS0_[s].Q e I_q -ç_â
MoDAL|DADE }) 11 t«._e _*
VISTO: &

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situaçâo Cadastral no CPF

No do cPF: 99s.623.i63-00

Nome: THIAGO GOMES DUARTE

Data de Nascimento: 20/07/1983

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 24107 12001

Digito VeriÍicador: 00

Comprovante emitido às: í4:3í:51 do dia 1410112020 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: AF86.C9CE.'1834.72E5

Este documento não substitui o "Com@
(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 1310212015.1
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05t1212019 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/52930512'190924440342

REPÚBLICA FEDERANVA OO BRASIL
ESTAOO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM I888

PRI ITOS E PRIVATIVO DE CASAII!ENTOS, INTERDIçÓES E TUTELAS OA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

PM
, 1'145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

PROC (83) 3244- 04 i Faxi (83) 3244-5484

MODÀLIDAIEJ ?\í&i http:/,!ww.azevedobâstos.not.br
E-mail: caÍtorio@azevedobastos.not.br

VISÍO:

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÂO DIGITAL

O 8el. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do PrimeiÍo Regislro Civil de Nascimenlos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçôes e
Iútelas com alribuiçáo de aulenlicar e reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc---

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identifcado individualmente em cada Côdigo de 
^nen 

Çaçào Digital'ou na
refêrida sequência, foi aulenlicados de acoído com as Legislaçóes e normas vigenles".

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oíiundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da ParaÍba, a Corregedoria Geral de Jusliça editou o Proümento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserÉo de um código em todos os
atos noloriais e rêgistrais, assim, cada Selo Digitalde Fiscalzaçáo Extrajudiciâl contém um código único (por exemplo: Selo Digiaal: ABCI2Uç
Xr)C) e dessa íorma, cada autenticaçáo processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto íor necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digilal/

A autenticaÉo digital do documento faz prova dê que, na data e hora em que ela íoi realizada. a empresa DISTRIBUIDORA DE [TEDICAMEi{TOS
SAUDE o VIDA LTDÂ . EPP tinha posse de um documenlo com as mesmas característacas que íoram reproduzidas na cópia aulenticada, sendo da
empÍesa OISÍRIBUIOORA DE MEOICAMENTOS SAUDE ê VIDA LTDA . EPP a Íesponsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documenlo apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO Íoiemitida em 0íl2/2o't9 lO:19:07 (hora loc.l) através do sistema de autenticaÉo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 10, í0o e seus §§ 1' e 2o da MP 22001200í, como também, o documento eletrônico aulenlicado contendo o Certifcado Digital do
litular do CaÍtório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISTRIBUIDORA DE üEDICA Ei{TOS SAUDE o VIDA LTDA.
EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail aúentica@azevedobastos.not.br

Para informaçóes mais detalhadas desle ato, acêsse o site [lolfzgglgigital.âzevedobastos.nol.br e iníome o Códgo de Consulta desta
DeclaêÇão.

Códlgo dê Gonsuhâ dêsta Declaração: í407902

A consulta desla DeclaraÉo eslará disponlvelem nosso site até 0í122020 09:2E:í9 (hora local).

rCódlgo da AutonticaÇáo Dlgltal: 52930512190924440342-1 a 52930512190924440342-2
rlaglelaçõos Vlgonles: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.4062002, Medida Provisória n 220012001, Lei Federal no
Estadual no 8.72112008, Lei Esladual no 10.132/20'13 e Provimento CGJ N'003/20í4.

O referido é vêrdade, dou íé.

13.105/2015, Lei

CHAVE DIGITAL

1d734fdS4Í0572d6gfe6bcosbc7íâfbí c19M01bÍe479bd'178aa2a900e8dí48c85c873',18cb1b9íc088757f07967cc8e3ab559e68cc944c44b1
3e88a3csefdae6027169basab1 2d'l ebge95
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05t12t2019 httpsl//auldigital.az evedobastos.not.br/home/comprovânte/s2930512190924440342

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTAOO DA PARÂ|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM ,l888

E ÓB|TOS E PRNANVO DE CASAIiIENTOS, I}{TERDIÇOES E TUTELAS OA COI/IARCÂ OE
JOÃO PESSOA

PtrL
.toLHA NO_

PRIMEIRO

MODÀLIDADÉ

Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5803G00, Joào Pessoa PB
Tel.: (83) 32,14-5404 / Fax: (83) 3244-í84

http:/ í\,r/w. az evedobastos.not. br
E-mail: cartorio@azevedobaslos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Prjmeiro Regislro Civil de Nascimenlos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e
Túelas com atribuição de aúenlicaÍ e reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em viíude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identifrcado individualínente em c€da Código de Autenticaçáo Oigital' oú na
reíeÍida sequência, íoi aulenticados de acordo com as Legislaçôes e normas vigenlest.

DECLARO aindâ que, para garanlir transparência e sêgurança iurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços dê Notas e Registros dc
Estado da ParaÍba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserÉo de um código em lodos os
atos noloriais e regiskais, assim, câdâ Selo Digital de Fiscalização Eírajudicial conlém um código único (por exemplo: Selo Digital: 48C12315-
X1X4 e dessa foÍma, cada autenticação processada pela nossa SeNentia pode seí confrmada e verifcada lantas vezes quanlo íor necessário
âtrâvés do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpbjus.br/seledigitau

A autenlicação digilal do documento faz prova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a empresa DISTRIBUIDORA DE tlEDlCAlúENÍOS
SAUOE q VIDA LTDA . EPP tinha posse de um documenlo com as mesmas caracteíslicas que Íoram reproduzidas na ópia autenticada, sendo da
empresa DISTRIBUIOORA OE ÍúEOICAiTENTOS SÂUDE e VIDA LÍDA - EPP a Íesponsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este CartóÍjo.

Esla DECLARAÇÃO Íoi êmitida em O5/í2l20í9 í0:í9:07 (hora local) através do sistema de autenticaçáo digilal do Caíório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Arl. 1", '10" e seus §§ 1o e 2o da MP 220012001, como também, o documenlo eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
litular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado direlamente a empresa OISTRIBUIDORÂ DE MEDICAMENTOS SAUDE 6 VIDA LTOA -
EPP ou ao Caíório pelo endereço de e-mail aulenlica@azevedobaslos.nol.bí

Para informaçÕes mais detalhadas deste ato, acesse o site Egp!lA!gIS!lCl,ê29!9I19!ê§!9s-I9!bI e informe o Código de Consulta desta
Declaação.

Código do Consulta dgsta DgclaÍação: 1407902

A consulla desta Declaraçâo estaÍá disponlvel em nosso sile até 0íí22020 09:28:19 (hora local).

rCódigo de Autentlcação Digital: 529305í2190924440342-1 a 52930512190924440342-2

'Logislaçõog Mgontos: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Fedeíal no 10.40612002, Medida PÍovisória n'220012001, Lei Federal no 13.'105/2015. Lei
Estadual n" 8.72112008, Lei Estadual no 10.í3220'13 e Provimento CGJ N' 003i2014

O referido é verdade. dou íé

CHAVE OIGITAL

00005b1d734íd94í057f2d69íe6bco5bc7fatu'l c196401bfe47gbd178aa2a900ê8df48c85c873118cb1b9fic088757f07967cc8e3ab559e68cc944c44b1cf
3e88a3csefdae6027169ba5ab1 2dl ebge95
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PM .FOLHA N' I )-
PROCESSO

MODÂLIOADE 5
VISTO:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação CadasÍal no CPF

No do CPF: 008.657.863,48

Nome: DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA MACEDO

Data de Nascimento: 05/04/í 987

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 211'lOl20O2

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 14:30:12 do dia 1410112020 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 79D7.9739.5C3F.4D29

Este documento não substitui o "Comprovante de lnscriç .

(Modelo aprovado pela lN/RFB no 1.548, de 13102/2015.\
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5flUDT VISTO

. Equlpomenlo

PROCII RAçAO PART//C U LAR

oUTORGANTE: DISTRIBIIIDORA DE MEDTCAMENTOS SAUDE E V\DA LIDÁ. lnscrita o CNPJ
sob o no 10.645.510/0001-70, portadora da lnsc. Est. no 19.468.689-2, situada à Av. Nações
Unidas, no 834, Vermelha, Teresina - Piauí, através de seu representante legal, THIAGO GOMES
DUARTE, brasileiro, solteiro, portador do RG. no 2.232.AU SSP-PI e do CPF 995.623.'163-00 e o
seu Sócio DOUGLA§ HENRIQUE DA SILVA MACEDO, brasileiro, solteiro, portador do RG. No
2.5U.573 SSP/SP, CPF no 008.657.863-48.

-UTORGADO: MANOEL MAURO SILVA JUN|O&-br.áóilelro, solteiro, residente na Rua LINCON
YONTINELE GUIMARAES NO 120, CONDOMINíóSÃO CR]STOVÁO PARQUE, APARTAMENTO
No 401 BLOCO LlRlO, na cidade de Teresina - Pl, porlador do RG no 3.142.985 SSP - Pl e CPF no

053.338.183-55.

oBJETO: Representar a outorgante perante ÓRGAOS PÚBLICOS, FEDERAIS, ESTADUAIS,

MUNICIPAIS E BEM COMO EMPRESAS PRIVADAS E DE ECONOMIA MISTA

PODERES: Representar esta empresa em licitaçÕes em geral, tipo: Pregôês Eletrônicos e
Presenciais, Tomada de Preços, Conconências, Carta Convite, Dispensas e lnexibilidades,
podendo para tanto, assinar respectivas atas, propostas de preços, registrar ocorrências, dar

lances em pregÕes, retirar empenhos, rêcorrêr a resuttados, concordar ou discordar, transigir,
desistir, firmar compromissos, representá-lo diante cartórios, prestar informaçÕes, formular

impugnaçÕes, interpor Íecursos, renunciar ao direito de recursos e assinar propostas, declaraçÕes,
contratos e tudo mais que se fizer necessário para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

- ALIDADE DESTE DOCUMENTO: í2 (DOZE) MESES

(. z-
THI O GOMES DUARTE

Sócio-Administrador
CPF: 995.623.163-00 / RG: 2.232.064 SSP-PI

ffiÉóo
SÓcio

CPF: 008.657.86348/ RG: 2.584.573 SSP:PI

\=i
W

CNPJ: t0.645.510/0001 - 70 . Insc. Es
Av. Nações Unidas, 834 . Bairro: Vermel

Foncs:(tl6) 3223-39110' Teresina - Piauí ' Ernail: dis

-l'-u Teresina-Pl, 27 de Janeiro de 2O2O.

D
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PM .FOIHA N' f ZLl REPÚBLICA FEDERAIIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EtI,1888

NTO E ÓBITOS E PR|VANVO OÉ CASAI'ENTOS, INTERDIçOES E TUTELAS DA COT'ARCA DE
JOÃO PESSOA

PROCES§O ()1 h

VISTO: o Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tê1.: (83) 3244-5404 / Fa,: (83) 3244-5484

htlp://www.azevedobastos.not.bÍ
E-mail: caítorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bê1. Válber Azevêdo de Miíanda Cavalcanti, Oficial do Primeiro RegistÍo Civil de Nascimentos e Óbitos e PÍivativo de Casamentos, lnterdiçÕes e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconheceÍ Ílrmas da Comarca de Joáo Pessoa Capitaldo Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anexo identiíicado individualmente em cada Código de Autenticaçáo Digitall ou na

ÍeÍerida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir lransparência e segurança juridica de todos os atos oíiundos dos respectivos servaços de Notas e Registros dc^
Estado da Paraíba, a CorÍegedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserçáo de um código em lodos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Dígílal: ABC1234U
XrXa e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confrmada e veriíicada tantas vezes quanto Íor necessáÍio
atíavés do site do Tribunalde Justiça do Estado da Paraiba, endereço http/coÍegedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digitaldo documento faz prova de que, na dala e hora em que ela foi realizada, a êmpresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SAUDE o VIDA LTDA - EPP tinha posse de um documenlo com as mesmas caracterÍsticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa OISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE e VIDA LTDA - EPP a responsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade do
documenlo apresentado a este Cartôrio.

Esla DECLARAÇÃO Íoi emitida em 28/0í/2020 í0:í3:38 (hora local) através do sistema de aulenlicação d,gilal do Carlório Azêvêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1ô, 10ô e seus §§ 1' e 2o da MP 22001200'1, como também. o documenlo elekônico autenticado contendo o CerliÍicado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado dirêtamente a empresa DISTRIBUIDORA DE MEOICÂMENTOS SAUDE e MDA LTDA -
EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informaçóes mais detalhadas deste ato, acêsse o sile !l1pjlêUdjSj!êkzg!gflg!gs!9s.!9!U e inÍorme o Código de Consulta desta
Declaraçào.

Código do Consulta dssta DeclaÍação: '1446794

A consulta desla Declaração eslará disponlvelem nosso site até 28Í0'l/2021 09:59:38 (hora local).

'Código dê Autonticação Dlgltal: 52932801200955240902-1 a 52932801200955240902-2

'zLêgfslaçõos Vlgentes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal n' 10.40612002, Medida Provisória n" 2200n001, Lei Federal n' 13.105/2015, Lêi
Esladual no 8.72'112008, Lei Esladual no í0.'13212013 e Provimenlo CGJ N" 003/20'14.
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O reÍerido ê verdade, dou íé

CHAVE DIGITAL
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Prí, .FOLIIANO REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA

CARTÓRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO E]ú 16EE

ENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO OE CASAitENTOS, INTERDIçÔES E TUTELAS DA COi'IARCA DE
JOÂO PESSOA

VISTO: -- -"-ÃÍ. Epitácio Pessoa, 1'145 Baiffo dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http:/,!ww.azevedobaslos.not.br
E-mailr cartoíio@azevedobastos.not.br

DEcLAR,AçÃo DE sERvIço DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicialdo Primeiro Regislro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Píivalivo de Casamentos, lnterdiçóes e
Tutelas com atribuiçáo de autenticar e reconhecer flrmas da Comarca de Joâo Pessoa Capital do Estado da PaÍaÍba, em virtude de Lei, elc...

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anexo ideniillcado individualmente em cada Código de Autenticaçáo Digital'ou na
refêridâ sequência, íoi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigenles".

DECLARO ainda que, para garanlir tíansparência e segurança juÍidica de todos os alos oriundos dos respeclivos serviços de Notas e Regislros do
Estado da ParaÍba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Píovimenlo CGJPB No 003/2014, delerminando a inserÉo de um código em lodos os
âtos noloíiâis ê registrais, assim, cada Selo Digilal de FiscalizaÇão Eírajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digilal: 48C1234,
XrX2) e dessa íoíma, cada autenticâçáo procêssada pela nossa Serventia pode ser confirmada e veriíicada tantas vezes quanto for nêcessário
alravés do site do Tribunalde Justiça do Eslado da ParaÍba, êndêreço htlp://corrêgêdoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenlicâção digital do documenlo faz prova de que, na dala e hora em que ela foi realizada, a empresa OISTRIBUIDORÂ OE MEDICAIúENTOS
SAUOE e VIDA LTDA - EPP tinha posse de um documenlo com as mesmas caraclerísticas que foram reprodúzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa DISÍRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE ê VIDA LTDA - EPP a Íesponsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documenlo apresenlado a este Cartôrio.

Esta DECLARAÇÃO foiemitida em 28/0112020 í0:í3:38 (hora local) através do sistema de autenlicâçào digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1", 10' e seus §§ 1õ e 2o da MP 220012001, como também. o documenlo elelrÕnico autenticado contendo o Ceítifcâdo Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado dirêtamentê a empresa OISTRIBUIDORÂ OE ÍTIEOICAIIENTOS SAUDE e VIDA LÍDA -
EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autenlica@azevedobaslos.not.br

Paíâ informações mais dêtalhadas deste ato, acesse o site MpjJ/AU!!S!ELAZgyg&!ê!gs-!9!!I e iníome o Código de Consulta desta
Oeclataçáo.

Códlgo d9 Consulta desta Doclaração: 1446794

A consulla desta Declaração estará disponlvel em nosso site alé 28/0'l/2021 09:59:38 (hora local).

'Códlgo de Autentlcação Digital: 52932801200955240902-1 a 52932801200955240902-2

'Logislaçõos Vigentqs: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal n" í3.105/2015, Lei
Estadual n" 8.72112008. Lei Estadual n'10.132120'13 e Provimento CGJ N'003/20í4

O reÍerido ê veÍdade, dôu fê

CHAVE OIGITÂL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EiI í888

TO E ÓBITOS E PRIVATIVO OE CASAMENTOS, INTERDIçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE

JOÃO PESSOA

PN'

-.TOLHAN.

PROcEsso à e!
M0SSFEAIG

\lsI0r ---
Av. Epitácio Pessoa, 1í45 Bairro dos Estados 5803G00, Joáo Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-54M / Fax: (83) 3244-Y84
httpi/ 

^/ww.azevedobastos.not.brE-mail: cartorio@azevedobastos.nol.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oticial do Píimeiro Reqistro Civil de Nascimenlos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçôes e
Tutelas com atribuiçáo de aúenticar e reconhecer íiímas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documenlo em anexo identiícado individualmenle em cada Códrgo de Autentícaçáo Digital' ou na
referida sequência, Íoi autenlicâdos de acordo com as Legislações e normas vigenles'.

DÉCLARO ainda que, para garantir transparência e seguíança jurÍdica de todos os atos oriundos dos respeclivos seNiços de Nolas e Registros do ,'\
Eslado da ParaÍba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimenlo CGJPB N" 003/2014, delerminando a inserçáo de um côdigo em todos os
alos noto ais e Íegistrais, assim, cada Selo Digitalde Fiscalizaçáo Extrajudicial contém um código único (por exêmplo: Selo Digital: ABC1234í
XrXa e dessa íorma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confrmada e veriÍicada tantas vezes quanto Íor necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da ParaÍba, endereço hllpr/corregedoria.ljpb.jus.bíselo-digitav

A aútenlicação digilal do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OISTRIBUIDORÂ DE ÍllEDICAX|ENÍOS
SAUDE e VIDA LÍoA . ÉPP tinhâ posse de um documento com as mesmas caÉclêÍisticas que íoram reproduzidas na cópia autenlicada, sendo da
empresa DISTRIBUIDORÂ DE ÍTIEDICAME]{TOS SAUOE e VIDA LTDA . EPP a responsabilidade, únicâ e exclusiva, pelâ idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2810112020 10t12i44 (hoÍa local) alravés do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Aí. 'f", 10o e seus §§ 1o e 2o da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certiíicado Digital do
tilular do Carlório Azêvêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamenle a empresa DISTRIBUIDORÂ DE MEDICAmENTOS SAUDE e VIDA LTDA -
EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Pâía iníormações mais delalhadas deste ato, ac€sse o site h!!pgê4S!S jl3lêZgygÍLol3slgsJglE e inÍorme o Código de Consulta desta
Declanção.

Código dê Consuha dêsta Dêclaração: 144ô79',

A consulta desla DeclaraÉo estará disponlvelem nosso sile alé 2810í/202í 09:59:49 (hora local).

rCódlgo de AutentlcaÉo Dlgltâl: 5293280120095529063G.1 a 5293280120095529063G5

'LegislaçÕos Vlgontês: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Píovisória n" 220012001, Lei Federal no 13.'105/2015, Lei
Estadual n'8.72'l12008, Lei Estadual no 10.'132120'13 e Píovimenlo CGJ N' 003/2014.

O reÍêíido é vêrdade. dolr fé

C}IAVE DIGITAL
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PM .FOL|IAN' .q0 REPÚBLICA FEDERÂNVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

E ÓBITOS E PRVANVO DE CASAitlENTOS, INTERDIçÕES E TUTELAS DA CO]úARCA DE
JOÃO PESSOA

PROCESSÜ

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

Íel.: 183) 3244-54M I F ax: (83) 32114-5484
http:/ 

^,iww.azevedobastos.nol.bíE-mail: caíorio@azevedobastos.nol.br

O Bel. Válbeí Azevêdo de Miíanda Cavalcanti, Oílcial do Primeiro Regislro Civil de Nascimentos e Ôbilos e Privativo de Casâmentos, lnteÍdiçõês e
Tutelas com atÍibuição de aulenticar e reconhecer fiÍmas da Comarca de Joâo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em viÍtude de Lei, elc...

DECLARA parâ os devidos ins de direito que, o documenlo em anexo identificado individualmenle em cada Côdigo de Autenticaçáo Digitall ou na
referida sequência, foi autenlicados de acordo com as Legislações e normas ügenles'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oíiundos dos íespectivos seNiços de Nolas e Registros do ^\
Estado da PaÍâÍba, a Corregêdoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/20'14, determinando a inserçáo de um código em todos os
alos notoriais e regislíais, assim. cada Selo Digitalde Fiscalizaçáo Extrajudicjal contém um código único (por exemplo: Selo Digitdl: ABC1231í
XrX2) e dessa forma, cada autenticâÉo processada pêla nossã Serventia pode ser confrmada e veriíicada lanlas vezes quanto íor necessário
alravés do sile do Tribunal de Justiçá do Estado da Paralba, endereço http://corregedoria.tjpbjus.br/selo-digital/

A aulenticação digital do documento faz prova dê quê, na datâ ê hora em que ela íoi realizada, a empresa DISTRIBUIOORA DE iIEDICAIIENTOS
SAUDE ê VIDA LTDA . EPP tinha posse de um documenlo com as mesmas caracterÍslicâs quê foram reproduzidas na cópia aulenticada, sendo da
empresa OISTRIBUIDORA OE MEOICAMENTOS SAUDE e VIOÂ LÍDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a esle Cârtório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2ElOl/2020 íO:12:,14 (hora local) atíavés do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. ío. 10" e seus §§ 1' e 2' da MP 220012001, como também. o documenlo elekônico auienticado contendo o Cediílcado Digilal do
titular do Cartório Azevêdo Baslos, poderá ser solicitado direlamente a êmpresa OISTRIBUIDORA OE MEOICAT,IENTOS SAUDE o VIDA LTDÂ -
EPP ou ao Ca.lôrio pelo endereço de e-mail autentica@azêvedobastos.not.br

Para informaçóes mâis detâlhadãs deste ato, acesse o site lltDj:4êlll!{gital.a2evedobastos.not.br e inforÍie o Códiga de Consulta desta
DeclaÊÇáo.

Códlgo dq Consulta dosta Declaraçâo: 144679,|

A consulla desta DeclaraÉo estará disponlvelem nosso site até 28/0í/2021 09:59:49 (hora local).

'Código do Aútentlcaçáo Dlgltâl: 5293280120095529063G1 a 5293280í20095529063G5
rLêglslaçõqs Vlgento!: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida PÍovisóÍia no 220012001, Lei Federal n 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual no 10.132120'13 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O refêrido é verdade, dou íé.

CHAVE DIGITAL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL
ESTADO DA PARÂIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM ,'EEE

TO E ÓBITOS E PRIVAÍVO DE CASAMENTOS, INÍEROIçOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA\Jlsl0

Av. Epitácio Pessoa, 1í45 Bairío dos Estados 5803G00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: l83l3244-u84

http://www.azevedobastos.nol.bí
E-mail: cáíoío@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Regislro Civil de Nascimentos e Óbitos e PÍivativo de Casamentos, lnlerdições e
Tutelas com atíibuição de aulenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da PaÍaiba, em virtudê de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anexo identifcado individualmenle em cada Cód,go de Autenticaçáo Digílaltou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislaçôes e normas vigentes'.

DECLÁRO ainda que, para garantir tÍansparência e seguíança iurldica de todos os alos oriundos dos Íespêclivos serviços de Notâs e Registros do ^.
Estado da Paraíba, a Corregedorja Geral de Jusliça editou o Provimento CGJPB N" 003i20'14, delerminando a inserçáo de um código em todos os
atos noloíais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Eírâjudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digitar: ABC1234t
X1XA e dessa Íoíma, cada autenticação processada pela nossa Seíventia pode ser confrmada e veíiíicada lanlas vezes quanto íor necessário
através do site do Tribunalde Justiça do Estado da ParaÍba, endereço hltpr/corregedoria.tjpbjus.br/selo-digital/

A autênticaçáo digilal do documento íaz prova de que, na data e hora em que ela Íoi Íealizada, a empÍesa OISTRIBUIDORA DE ÍtIEOICAITENTOS
SAUDE e VIDA LTDA - EPP linha posse de um documento com as mesmas caracleristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAHENTOS SAUOE ê VIDA LTDA . EPP a responsâbilidade, única e êxclúsivâ, pela idoneidâde do
documento apresentado a esle Cartório.

Estâ DECLARAÇÁO íoi emitida em 28lO'll2O2O 10r12t14lhora local) alravés do sistêma dê autenticação digitâl do Caíório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Arl. 1Ô, 10ô e seus §§ 10 e 2' da MP 220012001, como também, o documenlo eletíonico autenticado contendo o CertiÍicado Digital do
titular do CaÍtório Azevêdo Bastos, podêrá ser solicilado diretamente a empresa DISTRIBUIDORA DE ÍtIEDICAMENTOS SAUDE o VIOA LTDA -
EPP ou âo Cartório pelo endeíeço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informaçóes mais detalhadas desle alo, acesse o site !!!pga.4Slig j!êLêZ9.y9S!.e!ês!.A§.n9!E e inÍorme o üdiqo de Consulta desta
Declanção.

Códlgo do Consulta dosta Oocla,ação: 1446791

A consuha desla Declaraçáo estará disponÍvelem nosso site até 28/0'l/202í 09:59:49 (hoÍa local).

rCódigo doAutenticação Digital: 52932801200955290630-1 a 52932801200955290630-5
'LogBlaçóo3 Vigontes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, Medidâ Provisôriâ n' 2200/2001, Lêi Federal no 13.105/20í5, Lêi
Estadual n" 8.72112008, Lêi Esladual no 10.13212013 e Provimento CGJ N'003/2014.

O rêíerido ê veÍdade. dou íê.

CHAVE DIGITAL
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PROCESSO

REPúBLtca FEDERATTVA Do BRÂstL
EsÍaDo DA PARÂ|BA

caRTóRto azEvÊoo BAsros
ÊuNoaoo Ei/t 1888

NTo E óBlTos E pRtvAnvo oE casaMENTos, tNTERDIçÕEs E TUTELAS DA coMARca DE
JoÃo PEssoa

M

vls'(0:
Av. Epitácio Pessoa, '1145 BairÍo dos Estados 5803G00, João Pessoa PB

Iel.: (83) 3244-54U I F ax: (83) 3244-5484
http:/lwww.azevedobaslos.not.br

E-mail: carlorio@azevedobaslos.nol.br

DEcLARAçÃo DE sERVtÇo DE AUTENTtcAçÃo DtGtrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Ofcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbilos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Íútelâs com atribuição de aulenlicaÍ e reconhecer firmas da Comarcâ de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documenlo em anexo identificâdo individualrnente em cada CódEo de Aulentícaçáo Digítal' ou na
Íeferida sequência, foi aúenlicados de acordo com as Legislações ê normas vigenlesr.

00005b1d734fd94í057Í2dô9Íeôbc05bgde3d52fa5c5d467eaed77f93ae7c52'l eefa63faa27í bebseb26Mcô002555ôc7967cc8e3ab559ê68cc944c44b
1 cí3e8c9c429a40&ííd929dÍ 4n 7 7 b45897 6e2

DECLARO ainda que, para gaíantir transparência e segurança jurldica de todos os alos oriundos dos respeclivos serviços de Notas e Registros do,ã.
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, delerminando a inserção de um ódigo êm todos os
atos noloriais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial conlém um côdigo único (por exêmplo: Selo Digital: 48C12345-
XrX2) e dessa íoÍma, cada âutenticâção processada pela nossa Serventia pode ser confrmada e verificada lanlas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpbjus.brlselcdigitau

A autenticaçáo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a empresa DISTRIBUIDORA DE ÍúED|CA]úENTOS
SÂUOE e VIDA LTDA . EPP tinha posse de um documento com as mesmas caracteíslicas quê Íoram reproduzidas na cópiâ aulenticada, sendo da
empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICÂ' ENTOS SAUDE a VIDA LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento aprêsentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO íoi emitida em 2810í/2020 í0:í2:44 (hora local) através do sistema de autenticâçào digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Arl. '1o, 10o e seus §§ 1o e 20 da MP 2200/2001, como lambém, o documênto eletrônico autenticado contendo o Certiíicado Digilal do
titulaÍ do Cadório Azevêdo Baslos, poderá ser solicitado dirêtârnenle a empresa DISTRIBUIDORA OE MEOICAITENTOS SAUDE o VIDA LTDA -
EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autêntica@azevedobaslos.not.br

Para informações mais detâlhadas desle ato, acesse o site !!!pslêqÍ!94ê!g:gyel&!g§!9s-I9!E e informe o Códiga de Consulta desta
DeclaÊçào.

Códlgo ds Consulta dosta Oeclaração: 1446791

A consuta desta Declaração estará disponivelem nosso site até 28/0í/202í 09:59:il9 (hora local).

rCódl9o de Autentlcação Olgitâl: 5293280120095529063G1 a 5293280120095529063G5
'LogBlaçõos Vigênt$: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n' 10.40612002, Medida Provisória 

^o 
220012001, Lei Federal n" 13.105/20'15, Lei

Estadual n" 8.72112008, Lêi Estadual no 10.132120í3 e Provimento CGJ N'003/2014.

O íeíerido é veÍdade, dou fé.
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E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DEcLARAçÃo DE sERvrço DE AUTENTTCAçÃo DrcrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Ofrcial do Primeiro Regislro Civil de Nascimentos e Óbitos e PÍivativo de Casamentos, lnterdiçõeô e
Íutêlas com atribuiçáo de aulenlicar e reconhecer Íirmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paralbâ, êm virtude de Lêi, etc...

DECLÁRA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo idenliíicado individualmente em cada Códlgo de Autenticaçáo Digítall ou na
reíerida sequência, íoi aulenticados de acordo com as LegislaÇôes e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garanlir transparência e segurança jurÍdica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros d,)--a
Estado dâ PârâÍba, a Corregedoíia Geral de Jusliça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, delerminando a inserÉo de um código êm todos os
atos nolo ais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
XrX2) e dessa forma, cada autenticâção processada pela nossa SeNentia pode seÍ confrmada e veriíicada lanlas. vezes quanto íor nêcessário
através do site do Tribunalde Justiça do Estado da ParaÍba. endereÇo hltp://corregedoria.tjpbjus.br/selc.digital/

A âutênticâção digilal do documento íaz prova de que, na data e hora em que ela foi Íealizada, a empresa DISTRIBUIOORA DE ÍtIEOICAMENTOS
SAUDE ê VIDA LTOA - EPP tinha posse de um documenlo com as mesmas caracterÍslicas que íoíam íepÍoduzidas na côpia aulenlicada, sendo da
empre§a DISTRIBUIOORÂ DE ÍTIEDICAMENTOS SAUOE e VIDA LTOA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a esle Cartório.

Esta DECLARAÇÃO íoi emilida em 28lO'll2O2O 10i12i44lhora local) alravés do sislema de aulenlicação digilal do Carlório Azevêdo Baslos, de
acordo com o Arl. 1', 10" e seus §§ 1" e 2'da MP 220012001, como também, o documenlo elelrônico autenticado contendo o CertiÍlcâdo Digital do
tilular do Caíório Azevêdo Bastos, podêrá sêr solicilado diÍetamenle a empresa DISTRIBUIOORA DE MEDICAI|IENTOS SAUDE I VIOA LTDA.
ÉPP ou âo Cârtório pelo enderêço de e-mail autentica@azevedobaslos.nol.br

Pâía infoÍmações mais detalhadas desle alo, acesse o site !§pg&!!!g l!AIêZCygS!9!As!9§.!g!E e informe o Código de Consulta desta
Declançáo.

Código dE Consulta dêsta Dêclaração: 11146791

A consulta desla DeclaraÉo estará disponivelem nosso site até 28/0'l/202í 09:59:49 (hora loçal).

,Código do AutenticaÉo Dighâl: 5293280120095529063G1 a 5293280120095529063G5
rlêgislaçôê! Vlgentss: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Esladual no 8.72'1i2008, Lei Estadualn" 10.132/2013 e Provimento CGJ N'003/20'14.

O referido é vêrdade, dou fé

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f0572d69fe6bco5bgde3d52fa5c5d467eaed77f93ae7c521eeía63Íaa271beb5eb26b4c60025556c7967cc8e3ab559e68cc9,14c44b
1 cBe8cgc429a4064fd929dÍ4i 7 7 b45897 6e2

o Êr.i,}d. ô RrCàlt

&trq,úólt.e.264
raaôluaô2ü|r-

tcP
8úCl
..sEta

hllps://autdigital.azevedobastos.nol.br/home/comprovanle/5293280í200955290630 111

lLt

V


