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4! ATTERAçÃO E CONSOTIDAçÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TIMITADA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA TTDA

1
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PROCESSC
ê

MOOALIDADE

995.623.163-00, CNH n' 02922397110 DETRAN/PI, nascido em 2O/O7 /7983, natural de Teresina/Pl,
residente e domiciliado na Avenida Barão de Gurguéia 3601, ns 3601, Bloco 13, Apartamento 203, Bairro
Tabuleta, na cidade de Teresina, estado do Piauí, CEP n" 64.018-901.

DOUGIÁS 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 ns 008.657.863-48, CNH ne 03811246926
DETRAN/PI, residente e domiciliado na Rua Belchior Barros, ns 2953, Bairro Horto Florestal, na cidade de
Teresina, estado do Piauí, CEP ns 64.052-500.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIOA
LTDA, 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 10.545.510/0001-70 e registrada na Junta Comercial do

r-:stado do Piauí sob NIRE ns 2220O496741, por despacho em L3|OZ|2OO9, resolvem em comum acordo,
alterar o contrato social, conforme cláusulas e condições a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA: A pãrtir desta data a sociedade exercerá as seguintes atividades:
46.44-3-07 - Comércio âtâcadista de medicamentos e drogas de uso humano
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.41-2-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
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médlco, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

46.47 -8-07 - 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 equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não

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

hospitalar; partes e peças

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

46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários

46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de

insumos agropecuários
47.57-2-07 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
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4! ATTERAçÃO E CONSOLIDAçÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMIÍADA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA .FÜLdA NO

CNPJ Ne 10.645.510/0001-70 N|RE 2220049674
PROCESSO § (o\ Á.

47.7L-7-Ol - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação ê formulas
47 .73-3-OO - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mu
de veículos rodoviários de carga com motorista, municipal)

VISTO,

as, mu n icipa I (a I

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.
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral.
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga.

Em virtude desta alteração contratual e em atendimento a adequação da sociedade ao novo Código Civil
Brasileiro, tei Np 10.406/202, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação.

coNsoLrDAçÃo Do CoNTRATO SOC|AT

CúUSUtA PRIMEIRA: A sociedade empresária possui a denominação de DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA tTDÀ e o nome de fantasia de SAÚDE & vlDA.

CúUSUIA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Avenida Nações Unidas, np 834, Bairro Vermelha, na

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

cúUsUtA TERCEIRA: A sociedade exerce as seguintês 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
45.47-2-01- 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
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

46.47-*-Ot - 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
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
45.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-

(l-)
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4E ATTERAçÃO E CONSOLIDAçÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA

. FÜLHA I.IO

CNPJ Ne 10.545.510/0001-70 N|RE 2220049674t PROCESSO

MODÀLIDÂDE
Iospitalar; partes e peças

46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes
VISTO

46.92-3-00 - Comércio atacadista 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
47.57-2-01- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.71-7-07 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (a locação
de veículos rodoviários de carga com motorista, municipal)
49.3O-2-O2 - Transporte rodoviário de cargã, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
interestaduale 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 terapia de nutrição enteral e parenteral.
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga.

CúUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 73loZl2OO9 e seu prazo de duração é por
tempo indeterminado.

CúUSULA SEXTA: O capital social é de RS 5OO.Ooo,00 (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:

sÓcto QUOTAS % VALOR

THIAGO GOMES DUARTE 475.000 Rs 47s.000,00
DOUGTAS HENRIQUE DA SILVA MACEDO 25.000 5 Rs 2s.000,00

TOTAL DO CAPITAL SOCIAL s00.000 LOO% Rs s00.000,00

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

solidariamente pela integralização do capital.

cúUSUtA 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.

W
À wâlldâdâ d.rtâ docüDêDto, ,. bpr.s6o, rj.câ luj.lto à coúprovâção d. 6uâ âut€ntlcldàdê nos r..P€ctlvos Port.1a,

tnÍort!âado Bêu! rarpoctlvo6 códlgo! dê vêrtf1c.çáo.

CúUsUtA QUINTA: A sociedade não possui filial, mas poderá criá-la em qualquer parte do território
nacional, obedecendo às disposições legais, mediante aditivo social.
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4! ATTERAçÃO E CONSOTIDAçÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA TIMITADA P

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VI FIPA .roLeA N'
CNPJ Ne 10,645.510/0001-70 N|RE 222004967

ROCESSO

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

CúUSUIÁ 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.

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

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

CÁUSULA 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 passiva,
judicial e extrajudicia lmente, perante quaisquer terceiros tais como repartições públicas federais, estaduais
e municipais, autarquias, o comércio em geral, e esta belecimentos bancário, vedado, no entanto, em

* atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçôes seja em favor de qualquer e dos cotistas ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorizãção do outro
sócio.

CúUSULA DÉCIMA 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, peitâ ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra ãs relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CúUsUtA 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 câpital.

CúUSULA DÉCIMA 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

administradores, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preÍerência ao sócio que

queira adquiri-las, no caso de algum quotista 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 DÉCIMA 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

P
\-

À vâltdâd. dêrtê dôcrsêÀto, sê lqrêBso, flcâ luJêLto à coúprovâção dâ .üâ âutêntlcidadê Dos r..p6ctlwôÉ portâ1É,
tDforDaDdo sêu6 rêsP.ctlvos códtgo! d6 v€rtftcâção.
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DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA

CNPJ Ne 10.645.510/0001-70 N|RE 2220049674
ESSO Xo) o e't o eÀ

MOOÁLIOADE

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

CúUSutA DÉOMA 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.

Teresina/Pl, 12 de Setembro de 2019

THIAGO GOMES DUARTE

Sócio Administrador

DOUGTAS HENRIQUE DA SITVA MACEDO

Sócio

V
À vâlldâdê d.st. docrDêaro, sê 1lrprêlso, tlcâ .ujêtlo à coqrovâção d. .ua autoatlcldadê ao. rêaP.ctlvo8 portal6,

ltÍonândo 66us rêrPêcttwo, códtgo8 dê v.tlftcâção-

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

p
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ASSINATURA ELETRÔNICA

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

assinado digitalmente por:

Et JUCEPI

qERtIFIC! O REclgtao ü L3/09/20L9 13r13 SOE N' 20190387513.
pRcllocoto. 190387513 Da ú/09/2019. CóDrGO DE ltErrFrCÀç.ÍO 'LL904272277. NIE!: 22200496?11.
DtEtRrBrrtDoRÀ DE ltBDrcÀxBlallos sÀúDB ! vtDÀ LrDÀ

^lru 
(aJtÊc,rr C'IÀTDSION ÚICBAL 8ÀI.DÀNEÀ IIOT'RÀ II&À

sBcRarÁRro - oBiÀr.
ÍB&BarxÀ, 13/09/2019

Yw.plauldiglttl.pl.gov.br ,D-

CPF/CNPJ Nome
00865786348 DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA MACEDO

99562316300 THIAGO GOMES DUARTE

À vàltaiad6 d..1. docur€nto, sê l.!íprêsso, ftcà suJâlto à cc6Drovâção dê aus âut6Dttcldad. nôê rê8pâctlwoE Poriô18,
IDlorúàndo ó.uê râtPsctlvot códlgos dê w€rlÍtcâção.

a

J

ldentifi cação do(s) Assinanto(s)
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//autdigital.azevedobastos.nol.br/home/comprovanteis2930512190909460100

REPúBLtcA FEDERATtva Do BRÂstL
ESTADo DA PARÂ|BA

caRTôRto AzEvÊoo BAsros
FUNDADO E]í í88E

ENTo E óBtros E pRMAnvo oE casalrENTos, tNTERD|çoEs E TUTELAS DA comARcA DE
JoÀo PESSoA

Av Epitácio Pessoa, 1145 BairÍo dos Estados 5803G00, Joáo Pessoa PB
rel.: (83) 3244-5404 I F ax: (83) 324+984

http:/ 
^/vrw.azêvedobastos.not.brE-mail: caíorio@azevedobastos.nol.br

DEcLARAçÃo DE sERVrço DE AUTENTTcAçÃo DtGtrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanli, Oíicial do Primeiro Registro Civil de Nascimenlos e Ôbitos ê Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuição de aúenlicar e reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paralba, em viílude de Lei, elc...

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anexo idenlificado individualmenle êm câda CNígo de Autenticaçéo Digitalt ou na
referida sequência, íoi aulenticados de acordo com as Legislaçôes e normas vigenlest.

DECLARO ainda q'-re, pãra garanlir tÍansparência e segurança jurldica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Nolas e RegislÍos dc
Estado da Paralba, a Corregedoria Geral de Jusüça editou o Provimento CGJPB N'003/2014, determinando a inserçáo de um código em lodos os
atos noloriais e registrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Dígilar: ABC1231í
XrXa e dessa íorma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto foí necessáíio
atÍâvés do site do Tribunalde Justiça do Estado da Paraiba, endereço httpi//corregedoria.tjpb.jus.br/selcdigital/

A autenticação digilal do documento faz prova de que, na data e hora êm que ela toi íealizada, a emp.esa DISTRIBUIDORA DE MEOICAIIEIÍOS
SAUOE e VIDA LTDA . EPP linha posse de um documento com as mesmas caracterÍsticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa DISÍRIBUIDORA DE Í$EDICAÍ{ENTOS SAUDE 6 VIDA LTOA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documenlo apresenlado a este Carlório.

Esta DECLARAÇÁO foi emitida em 05/1220í9 O9:22:OS (hora locâl) através do sistema de autenlicaçáo digital do Caílório Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 10, 10o e seus §§ 10 e 26 da MP 220012001, como lambém, o documento eletrônico autenticado contendo o Certiíicado Digilal do
titular do Cârtôrio Azêvêdo Bâstos, poderá se. solicitado diretamenle a empresa DISTRIBUIDORA OE MEOICAMENTOS SAUDE e VIDA LTDA -
EPP ou ao Cartóíio pelo endereço de e-mail autentica@azevedobaslos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o sile !!!pgAg!S!S j!êIêZey9S&!ê§!9s.!9!E e informe o Código de Consulta desta
Declanção.

Códlgo do Consulta dosta Doclar.ção: 14078í

A consulta desla OedaíaÉo estará disponivelem nosso site até 05/1212020 09:16:03 (hoÍã local).

,Código do Autentlcaçáo Dlgltal: 5293051219090946010G't a 529305't219090946010G2
'Lêgislaçôes Vlgent93: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal no 10í(Ên002, Medida Provisóíia n'220012001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008. Lei Estadualno 10.1322013 e Provimento CGJ N'003/20'14.

O reÍeíido é verdade, dou íé.

CHÂVE OIGITAL

00005b1d734íd94í057?d69íe6bc05bc7Íafb1cí 9640', bÍe479bd178aa2a9006f36ee73e641ab163c92Ía718bc3db797967cc8e3ab559e68cc944c44b1
cÍ3e8í 88f 1f78d261 I 29d'l 3e9c4663b4d82e5

:.=a:=.-"-- lCP

DiffiIH

httpsJ/âutdigital.âzevedobastos.not.br/home/comprovante/52930512190909460100 h- 1t1

L



PM .FOLHANO qY<
PROCESSO-

M0DALIDAIEI

VISTO:

I

:

à

tiIi
x

I I

:

-^t.

f *lcD * Eúft ceN rsss uruN

frú- l^0

f,
)

I

1:'



i6ãã-f Ct", l' _--ns§çitsr/aúdigitat.azevedobastos.not.br/hoÍn€y'comprovantei 529305121e0e09460100

J o*6ç6g;l.3.o) a glso-.ç)-!> I REpúBLrca FEDERATVA Do BRA.TL

I uortçül*t-.í SJiB--<--z4t .^.i8Il3XiâÊâãT'ê,o.

,ão,rl*ro . or,ro, áHll#r?o1l'3l"orr*ro., ,*'ERD'çôES E ÍurELAs DA coiraRcA DE

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (831324+5484

htlp J^/'/ww.azevedobastos.not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DEcLARAçÃo DE sERVrço DE AUTENTTcAÇÃo DrcrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascirnentos e Óbilos e Privativo de Casamentos, lnterdiçõês ê
Tulelas com atribuiçáo de aútenticar e reconhecer frmas dã Comarca de João Pessoa Capilal do Estado da PaÍaíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA paÍa os devidos fns de direito que, o documento em anexo identificado individualrnente em cada Cód,glo de Autentícaçáo Digitall oú na
referida sequência, Íoi autenticados de acordo com as Legislaçôes e nomas vigentes".

DECLARO âinda que, para garantir lransparência e seguranÇa jurldica de todos os atos oriundos dos respeclivos seNiços de Nolas e Registíos d0
Estado da ParaÍba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserçáo de um código em todos os
alos notoriais e regislrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo Eírajudicíal contém um código único (por exemplo: Selo Digitdl: 48C12345.
XrXa e dessa forma, cada aulenlicação processada pela nossa Serventia pode ser conÍrmada e verificada lanlas vezes quanlo íor necessáÍio
âlrâvés do site do Tribunal de Jusliçâ do Estado da Paraiba, endeíeço http/corrêgedoriâ.ljpbjus.br/selo-digitau

A autenticação digital do documenlo íaz prova de que, na dala e hora em que ela foi realizada, a empÍesa DISTRIBUIOORA DE ÍtIEDICAMENÍOS
SAUDE o MOA LTDA - EPP tinha posse de um documenlo com as mesmâs câÍaclerislicas que foram reproduzidas na cópia aulenticada, sendo da
empresa o|SÍRIBUIDORÂ OE MEDICAMENÍOS SAUDE e vlDA LTDA . EPP â responsabilidade, únicâ ê êxclusiva, pela idoneidade do
documenlo apresentado a este Caíório.

Esla DECLARAÇÂO foi emitida em 05/1220í9 09:22:05 (hoÍa local) alravés do sistema de autenticação digilal do Cartório Azevédo Bastos, de
âcordo com o A(. 1", 10" e seus §§ 1' e 2o da MP 220012001. como também, o documento elêtrônico autenticado conlendo o Certiícado Digital do
litular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamenle a empresa DISÍRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE s VIDA LTDA .
EPP ou ao CaÍtório pelo êndereço de e-mail aulentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acessê o site !!!p_slA.U!IS j!êIêZgygg.g!ê!.gsJglE e informe o Código de Consulta desta
Declaâçáo.

Código de Consultâ desta Ooclaraçáo: 1407854

A consufia desta Dec.]aíaÉo estará disponivelem nosso site até 05/122020 09:í6:03 (hora local).

'Códlgo de Aut.nticaçáo Dlgltâl: 52930512190909460100-1 a 529305í219090946010G2

'Leglslaçôes Mgentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n' 10.40612002, Medida Provisória n'220012001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
Estadual n" 8.72112008, Lei Estadual no 10.í3212013 e Provimenlo CGJ N'003/2014.

O referido é verdade. dou fé

CHAVE DIGITAL

00005brd734fd94f057f2d69fe6bc05bc7falb1cí 9640'l bfe479bd'l78aa2a9006B6ee73eô41ab163c92ía7'18bc3db797967cc8e3ab559e68cc944ú4b1
cí3e81 88f 1 r8d261'1 29d1 3e9c4663Md82e5
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 995.623.í63-00

Nome: THIAGO GOMES DUARTE

Data de Nascimento: 20/07/'1983

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscriçã o'. 2ttlll l200'l

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 14:3í :5í do dia 1410112020 (hora e data de Brasília).
Código de controle do compÍovante: AF86.C9CE.1834.72Es

Este documento não substitui o "Com@.
(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 1310212015.)
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https://autdigital.azevedobastos.nol.br/home/comprovante/52930512190924440342

REPúBLtcA FEoERATtvA Do BRAS|L
ESTADo DA PARAíBA

caRTóRto azEVÊDo BAsros
FUNDADO Ei' í888

NTo E óBtros E pRtvATlvo DE cASAtúENTos, |NTERD|çÕES E ÍuÍELAs DA coi,taRca DE
JoÃo PEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bair.o dos Estados 5803G00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Far: (83) 32,14-5484

http:/ rww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DEcLARAÇÃo DE sERvtço DE AUTENTtcAçÃo DtctrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanli, Oíicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbilos e Píivalivo de Casamentos, lnlerdições e
Tutelas com atribuição de aulenlicar e reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em viítude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anexo idenlifcado individualmenle em cada Côdigo de Adenticaçáo Digitall ou na
referida sequência, foi autenticados de acoído com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garanlir transparência e seguÍança jurÍdica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paralba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserçâo de um código em todos os
atos noloriais e registrais, assim, cada Selo Digitalde Fiscalização Extrajudicial conlêm um código único (por exemplo: Selo Digtlal: ABC1231&
XrXa e dessa forma, cada autenticâÉo processâda pêla nossa Serventia pode ser confirmada e verifrcada tantas vezes quanto for necessário
alrâvés do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://corregêdoria.tjpb.jus.br/seloiigilaü

A autenlicaÉo digital do documento faz prova de quê, na data e hora em que ela foi realizada, a empÍesa OISTRIBUIDORA DE tIEDICAIIENTOS
SAUDE e VIDA LTDA - EPP tinha posse de um documenlo com as rnesmas caraclerlsticas que íoram repíoduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa DISTRIBUIDORA DE iIEDICAMENTOS SAUDE e VIDA LTDA . EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pêla idoneidade do
documento apresêntado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÁO Íoi emitida em 05/í212019 í0:í9:07 (hora local) através do sistema de autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bâstos, de
acordo com o Aí. 1', 10' e seus §§ 1o e 2o da MP 22001200í, como também, o documento eletrônico âutenticado contendo o Ceíiícado Oigital do
titular do Cartório Azevêdo Baslos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISTRIBI,TIDORA DE MEDICAiIENTOS SAUDE o VIOA LTDA -
EPP ou âo Cartóíio pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas desle alo, acesse o site lllplJ&gtSligital.azevedobastos.not.br e infoÍme o Código de Consufta desta
Declaraçáo.

Códlgo de Consulta desta DEclaraqão: '1407902

A consulla desla DêclâíaÉo estará disponÍvelem nosso sile até 0í122020 09:2E:19 (ho,a local).

'Código de AutontlcâÉo Dlghal: 52930512190924440342-1 a 52930512190924440342-2
'Lêgfslaçôes Vlgentes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida ProvisóÍia n' 2200/2001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Estadual n'8.72112008, Lei Estadual no '10.'13212013 e Provimento CGJ N'003/2014.

O refeÍido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGIÍÁL

00005b1d734íd94m57f2d6ffe6bc05bc7íafb1c'l9640,l bÍe47gbd'178aa2a900e8df48c85c873,|'18cbl b9fic088757f07967cc8e3ab559e68cc944c44b1cí
3e88a3cseÍdae6027l 69ba5ab1 2d1 ebge95
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PROCÉSS
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://autdigilal.azevedobastos.not.br/home/comprovante/s2930512190924440342

REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRÂSIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÔRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EII 1E8E

NTO E óBITOS E PRIVATIVO OE CASAMENTOS, INTERDIçOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

VISÍO: Epitácio Pessoa, l'145 Bairro dos Estados 5803G00, Joáo Pessoa PB
Íel.: (83) 32,14-5404 / Fax: (83) 3244-984

http:/ /vww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.bÍ

DEcLARAçÃo DE sERvrÇo DE AUTENTTcAÇÃo DrGrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miíanda Cavalcanti, Oicial do Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e
Túelas com atribuiÉo de autenlicar e reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Eslado da Paraíba, em virlude de Lei, elc...

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anexo identifcado individrJalmenle em cada Código de Autenticaçáo Dígitalt ou na
reíerida sequência, foi autenticados de acordo com as LegislaçÕes e normas úgentes".

DECLARO ainda quê, para gaÍantií lransparência ê segurança iurldica dê todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros dc
Estado da Paraíba, a Coíregedoria Geral de Justiça editou o Provimenlo CGJPB N" 003/2014, delerminando a inserção de um código em todos os
alos notoriais e regislrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçâo Extrajudicial contém um código único (por êxemplo: Selo Digital: ABC1234S
XrXa e dessa forma, cada autenticaÉo processada pela nossa Serventia pode ser confiamada e verificada lantas vezes quanto íor necessário
alravés do sile do Ííibunal de Justiça do Estado da PaíaÍba, endereço http://corregedoíia-tjpb jus.brÀelo.digital/

A aulenticaÉo digital do documenlo faz pÍova de que, na data e hora em que ela foi rêalizâda, a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAi,IENTOS
SAUDE e VIOA LÍDA - EPP linha posse de um documento com as mesmas caracterÍsticâs que Íoram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
emp.esa DISTRIBUIDORÁ DE iIEDICAME TOS SAUOE € VIDA LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documenlo apresenlado â este Cadôrio.

Esta DECLARAÇÁO foi emitida em 05/1220í9 í0:19:07 (hora local) através do sistema de aulenlicação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Arl. 1", 10" e seus §§ 1" e 2' da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Ceíificado Digital do
tilular do Caíório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado direlamente a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE e VIDA LTOA.
EPP ou ao Caíório pelo endereço de e-mail autentica@azêvedobaslos.nol.br

Parâ informações mais detalhadâs desle alo, âcesse o site !!!plllagg!g!!êL3zgyg&!ês!9s-!9!-U e inÍorme o Código de Consulta destà
DeclaGçáo.

Códlgo de Consulta d6sta Ooclaração: 1407902

A consulta desla Declaraçáo estará disponÍvel em nosso sitê alé 0íí22020 09:28:19 (hora local).

'Código de Aútenticaçào Dlgltal: 52930512190924440342-1 a 52930512190924440342-2
'Loglslaçôes Vigêntes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal n' 10.40612002. Medida Provisória n'220012001. Lei Federal n' 13.105/2015, Lei
Esladual n'8.72112008, Lei Esladualno 10.13212013 e Provimento CGJ N'003/20'14.

O reíeido é verdade, dou íé.

CHAVE OIGITAL

00005b'1d734íd94m57f2d69Íe6bc05bc7íafb1c196/,01ble479bd178aa2a900e8dÍ48c85c873118cb 1b9íc088757Í07967cc8e3ab559e68cc9.í4c44b'1cf
3e88a3c5eídae6027'l69ba5ab'1 2d1 ebge95
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14t01t2020

MODALIDA}E

VISTO:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do cPF: 008.657.863-48

Nome: DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA MACEDO

Data de Nascimento: 05/04/1987

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: 2111012002

Digito Verificador: 00

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

Este d ocu me nto n ão s u bstitu i o "C o m pleyê_Dlc_dc_l_nsqtçêa_lplPF'.

(lrodelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 1310212015.)
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MOTIVO DE

ESPECIAL

*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MOOÀtIDADE

VISÍO:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE TNSCR|ÇÀO

í0.645.5í0/0001.70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÂO
CADASTRAL

DAÍA OE ABERÍURA
13t0212009

OISTRIBUIDORÂ DE iTÊDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA

TITULo Do EST BELEC|MENTo (NoME DE FANÍAS|A)

SAUOE & VIDA OEHAIS

cÔDrGo E oESCRTÇÁO DAATTVT0ADE ECONÔMrCA PRtNCtPAL

46.ilil-3-Oí - Comórclo atacadista de msdlcamontos o drogas de uso humano

côDtco E DEscRtÇÃo DASATTMDADES EcoNôMtcAS sEcuNoÁRtAS
45,1'1.1.0Í - Comórclo a varslo de automóvol3, câmlonetas e utllltáÍlo3 novos
45,4í-2.0í - Comó.clo por atâcâdo dg motoclclota3 ê motonolâs
45.iíí -2{X . Comó.clo a varqjo de motoclclotar e motonetas usada!
45.23-í.09. Comórclo atacadlsta de alimonto3 pâra anlmais
,í6.i4,{-3{2. Comórclo stacadista de medlcamentog e drogas d9 ulo votorlnário
,l6.,lsl{1 . Comórclo atacadlsta do ln3tru.nenlos e matorlalg pâÍa wo irÉdlco, clúrglco, hospltahr e dê laboratórlo3
46,4$l-1r3. Comórclo atacadbta dq produtos odontológicos
46.46{{í . Comórclo .tâcadlgta de cosmótlco9 e produtos de peíumaria
46.47-8-0í . ComóÍclo atacadlEta de aílgo! do oEcrllórlo o ds papolarla
46.49.{-(N - Comérclo âtâcâdl3ta de móvgla o anlgos do colchoarla

'16.,t9.t-08 
- Comórclo atacadista de produlo! de higiene, llmpoza o con3ervaçáo domlclllar

46.49-4-99 - Comórclo atacadlsta de outros oqulpamsntos o aílgo! de uso pgssoal o domóstlco nâo gspgclícâdog
antsdoIm€nto
46,5í.6.01 . Comórclo atacadlsta de oqulpamontos de lníormátlca
,06.5íó-02. Comórclo .tacadist do guprlmontos para inÍormática
46.6il.E-00. Comórclo atacadlsta dê máqulnas, aparolhos e equlpamontoa paÉ uso odonto-módlcc.hospitalar; parto3 o
peFs
46.§9-9-99 . Comórclo atacadlsta de outrô8 máqulnas o equlpamontoa não êapêciíicados antorlomsnte; paíes o peçaa
46.83-t-00 " Comórclo atacadigta de doÍgnslvos agrlcolar, aduboa, ioÉlllzantes e coÍÍetlvoa do aolo
46.92-3-00. Comórclo atacadlsta dê msrcadoÍlas om gêlal, com prodomlnâncla de insumoa agropêcuáÍlo§
,16,93-t{0. Comárclo atacadlsta do morcado,laa om geral, sem prgdomlnâncla dg allmqnlos ou do insumos
âgropscuáÍlos
ií7.5'l-2{rí - Comórclo varellsta espêclallzado do oqulpamgnlos g gupÍlmentos dê inÍomállca

cóotoo E DESoRTÇÁo oa NAÍu REza JURIDTCa

206-2 - Sociedado EmprosáÍla Limitada

LOGRADOURO

AV NACOES UNIOAS
NÚMERo
834

COMPLEMENÍO

CEP

6.1.019-230
BAIR RO/DISTR ITO

VERTIELHA
üuNtclPto
TERESINA

ENoEREÇo ELEÍRôNtco ÍELEFONE
(86) 3223-3980

ENÍE FEDERÀTIVO VEL (EFR)

CADASÍRAL
ATIVA

oaTA o stTU ÇÀo c^DAsÍR L

13102.,2009

ESPECIAL

PI

Pl\I. .FOLHAN'
1410',1t2020

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 'l4l01l2020 às í0:05:00 (data e hora de Brasilia).
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14t01t2020 P!Í .FOLHANO ,l q2-
PROCESSO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MOOÂLIDAIE

VISTO:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDIC

NUMERO DE INSCRIÇAO

í0.645.5í0/000í.70
ÍÚATRIZ

coi,tPRovANTE DE |NSCRIçÂO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA DE ABERÍURA
13/02t2009

ü

DISTRIBUIDORÂ DE EDICAMENTOS SAUOE & VIDA LTDA

Ê OÁSATIVIDADES S

,[r.7í-7-01 . Comórclo vargllsta do prodúoE ,armacóutlcos, §em manlpulação de íó]mulas
47.73-3-00. ComéÍclo vârojlsta do ânlgo8 módlcos e ortopédlcoa
,19.30-2-111 - TranspoÍte rodovlárlo de carga, exceto produtos porlgoaoa o mudanças, municipal.
49,30-2-02. Transportê Íodovlárlo do carga, oxceto produtoa poÍlgoao8 e mudanças, lnteÍmunlclpal, lnteÍoataduale
lnlemôclonâl
52.50-8-04 - Organlzação loglstlca do tranrporto de ca.ga
E6,50.0.07 - Atlyldades do iorâpla do núrlçáo snterôl ê parsntoral

cóDrco E oEScRrçÃo DA NÁÍuREzA JuRlorca
206.2 . Soclsdade Emprqsária Llmltada

CEP

64.0í9-230
BAIRRO/DISTRITO

VERIIELHA

LOGRÀOOURO

AV NACOES UNIDAS

ENDEREÇO EIETRÔNICO

NÚMÉRO

834

MUNICIPIO

TERESINA PI

ÍELEFONE
(86) 32233980

COMPLEMENIO

FNTF FFDERATIVO RES (ÉFR)

srru ÇÀo cáDêsÍRÀL
ATIVA

oAÍÀ oA struaÇÁo c DAsrR L

13t02J2009

Morvo oE stÍuAÇÁo cADÂsrRAL

ESPECIAL OATA OA SITUAÇÁO ESPECIAL

vAprovado pela lnstruçáo Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia í4l0'U2020 às 10:05:00 (data e hora de Brasilia). Página: a2
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- QsA

THIAGO GOMES DUARÍE

49-§ócio-Adminislrador

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA MACEDO

22-Sócio

PM .FOLHÀNO h q 5

PRCCES§0 í c ÕcrI e-

MODÂLIDADE

VISTO:

t
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DESITUAÇÁO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

10.645.510/0001-70

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENÍOS SAUDE & VIDA LTDA

R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e AdminislÍadores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o

seguinte:

CNPJ:

NOME EMPRESÂRIAt:

CAPITAL SOCIAT:

llome/Nome Empresariâl:

Qualificação:

Nome/Nomê EmpÍesaÍial:

Qualifrcação:

Parâ inÍoÍmaçôes relalivas à participâção no QSA, acessaÍ o e-CAC com cerlificado digital ou compareceÍ a uma unidade da

RFB,

Emnido nodia ta/01/2m0 às 1007 (daia e hoia de 8,asília)

5 voLTÀR êtMPRtMtR

P.is§!4p!ssqE&-cl-UÊ1 C$§lXrslXE f§lrtl§llr3§ P-rucsÍa§ §rry!ç.e§l§gl

sê i@s.Ío@irâ íeêndâ gov b/S.fu@s/úpjÍ.v./C.PjÍ.vá-q!a â3p
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MODALIDADE

VISTO:

conlulra ouadÍo de sócior 6 ÁdóinBriadoÍô! - osA

c0MPROVANTE OE tNSCRIÇÁO E DESTTUAÇÁ0 CADASTnAL

O2013poRIAtDÀRÉDÊslM.Iodosdtràroirese ad6.

!ôto@3 r@iiâ.le.ndâ.!ov.b/S.toi@J601Í.và/Cnp)Ísv.-qsã 3sp
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H GOVERNO DO ESTADO DO PNUí

SECRETARIIA DA FAZENDA DO P|AUI

rí\rrvÍ:.1J,JU ,-I uJ (i ct I ( I arc

PÚBLICA
DO

CONSULTA

R.áo Socbl:
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA
LTDA

CPF'CNPJ:

10645510000170

ln cd9!o:

194686892

UF:

PI

Loglrdoul!:

AVE NACOES UNIDAS

Compbmdrto:

SUL

'rloíbno:

32177799

End3lrfp EL6nlco:

contalger@contalger.com.br

Núm.É:

834

B.lÍrD:

VERMELHA

Nunlcíplo:

TERESINA

CEP:

64019235

UF

PI

Ct{AE Prlmádo:

46,14301 - COMÉRCIO AÍACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

C AE §.cundárlo:
4773300 - Comércio vârejista dê ârtigos médicos e ortopédicost 475'120í - Comércio vaÍejista especializado de equipamentos e
suprimêntos dê inÍormáticâ; 4649499 - Comércio atacâdista de oulÍos equipamentos e aÍtigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente; 4930202 - Transporle rodoviário de carga, exceto produtos peragosos e mudançâs, intermunicipal,
interestadual e internacional; 4664800 - Comércio atacâdista de máquinas, aparelhos ê equipamentos parâ uso odonto-médico-
hospitalar; partes e peças; 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria,4771701- Comércio varêjistâ de
produtos farmacêuticos, sem manipulâÉo de fórmulas; 5250804 - Organização loglstica do transporte de câÍga; 4692300 - Comércio
atacadista de mercadorias em geral, crm prêdominànciâ de insumos agropecuários; 4541201 - COMÉRCIO POR ATACADO DE
MOTOCICLETAS E MOTONETAS; 4ô45103 - Comércio atacadista de pÍodutos odontológicos; 4 1204 - ComéÍdo a vaÍejo de
motocicletas ê motonetas usadas; 4511101 - Comércio a varejo de automôveis, c€mionetas e utilitários novosi 4647801 - Comêrcio
âtacadista de ârtigos de escritório e de papelaria; 4ôô9999 - Comércio atacâdista dê outras máquinas e equipamentos nâo
especificados anteriormentei partes e pêças; 465'!601 - Comércio atacadistâ de equipamêntos de inÍormáticâ, 4644302 - COMÉRCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIOi 8650007 - Atividades de lerapia de nutriÉo entêrâl e

arenterâ|, 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4683400 - Comércio atacâdista de deÍensivos
as, adubos, Íêrtilizântes e mnetivos do soloi 4693100 - Comércio âtâcadista de mercadorias em geral, sem predominância dê

alimêntos ou de insumos agropecuáriost 4ô49408 - Comércio âtacadista de pÍodutos dê higiene, limpezâ ê conservaÉo domiciliar;
4623109 - ComéÍcio atâcâdistâ dê âlimentos para animais; 4651ô02 - Comércio atacadista de suprimentos parâ informáticâ, 4930201
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, muntcipâl; 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORAÍÔRIOS

Slú.91o c.d..úrl Aünl:

HABILITADO

D.tr lníclo Alrvldrd.:

24t0312009

Detr Balx.: Dat ÚEm. Albr.çfo:

710912019

Roglmo de Apurroao .1. ICIS:

Oocumenlo fscâl emitido por esla inscricâo gera crêdito ao destinatario

Obaolvr9õa.:

CorIunr Públlc..o C.d..tro do Ertrdo do Plrul

6-

141011202015:52
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Plli .FOLiiANO

PR0CESS0

MOOÀLIDÀ]

VISTO:

U

iritiLstMPus

ftn§ill
. OlOlTAL.

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARA DE LOC ALIZACAO E
FUNCIONAMENTO

VÀLIDADE: 3011112020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF/CNPJ
102095-l

RÁZÃO SOCIAL

10.645.510/0001-70 10/06t2009

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA

NOME FANTASIA
SAUDE & VIDA

LOCALTZAÇÃO
AVENIDA NACOES UNIDAS, 834
BAIRRO VERMELHA
TERESINA/PI - CEP: 64019-230

ATTVTDADE(S)
4644-310I - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
45I I-I/OI - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
4541.2101 . COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541-2104 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS
4623-Il09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4644.3102. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO
4645.1101. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO,
CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4645.1103. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4646.0101. COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4647-810I - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649.4104. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649-4108 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
CONSERVACAO DOMICILIAR
4649.4199. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651-6101. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4651.6102 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA
USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS
4669-9199 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS I\'\,{QUINAS E EQUIPAMENTOS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS
4683-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS,
FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4692.3100 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA
DE INSUMOS AGROPECUARIOS

EUS

r$.-,'

NÚMERo CoNTRoLE:
01453?5/19-08

DATAABERTURA
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MODÀLIDADE

VISTO:

€

ITRTSI

RIDISIMPI§

.0lGlÍA -1
Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARA DE LOCALIZAÇAO E
FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 30/11/2020

NÚMERo CONTRoLE:
0145375/19-08

ATTVTDADE(S)
4693.I/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA
DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS
4751-2IOI - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DEINFORMATICA
4771-7101 . COMERCIO VARNJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MAN]PULACAO
DE FORMULAS
4773.3100 - COI|IERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4930.2101 . TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E
MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930.2102. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERICOSOS E
MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5250.8/04 - ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
8650-0/07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL

LICENÇAS
OI03 . AMBIENTAL MUNICIPAL
()1O2 - ATESTADO DE REGULARIDADE
()105 . AMBIENTÀL ESTADUAL

0106. SANITARJA ESTADUAL

O107 . SANITARJA ESTADUAL

Data Início: 2El01í2019

Data lnicio: 1610912019

Data lnício: 26102 12019

Data lnício: 26102 12019

Data Início: 26101 /12019

LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Emitido em: 02/1212019

Códito Âutenticidade: 20FE2964682D5E4C N" Vis: 8

q'

IpM 
-.eouiln'--nTT-l

lnnocrsso cor or I oob I

I

Data Fim: 28/01/2020

Data Fim: l61092020

Data Fiml 2610212020

Data Fim:2610212020

Data Fim: 26101/2020

Este contribuinte estií autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas

da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades

econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e

restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prcvenção contra

incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não al€ndimenlo a estes Íequisitos acaÍrelaÍáL a suspensão e a

cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigenle.

R.ES§ÁLVA: À V T-TOI»B DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE

DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANTTÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E

DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER' CONFORME

0
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\/iil'&," menos um destes ltens

i t\ Cl

Número d. cêrtldao rI
í45.375/í9{8

CERTIDÃO AUTÊNTICA

ALVAú DE LOCALIZAçÃO E FUNGIoNAMENTo

Lavrada no dia 02112,12019 às íí:40

vátida até 30111t2020

Códigocontrole í45'375/í9-08

Em nomê do contribuinte abaixo identificado:

lnscriçáo municipal: 102095-í

CPF/CNPJ Contribuinte: í0.645.5í0/000í-70 Contribuinte: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA

Endereço: AVENIDA NACOES UNIDAS, 834

Complemento:

Bairroi BAIRRO VERMELHA

Cidade: TERESINA

Estado: Pl

Cep: 64.0íS.230

poÍtal.teresina.pi.gov.br/dsf-theJroriaUinicial.do?evento=monlaMenu&acronym=VALIDARCERTIDAO

Validar certidão para porlãl

a
1t1

W.
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PROCESSO

Çoo^Ltoa

VISTO:

E§TADO DO PIÀUÍ
PROCURÂDORIA GERAL DO EST
PROCURÁDORIA TRTBUTÁRIA

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

EM cuMpRlMEN'lo Ao DESnACHo EXARADo NA pETIÇÀo pRorocoLADA NF.srE

ONCÃO, SOS O NÚIrIeRo aclue INDICADo. RESSALVADoS os DIREIToS I)A
pRocuRÁDoRrA GERAL Do ESTADo DE INSCREVER E coBRAR As nÍvrnes euF VENH 

^ 
rr Â

sER APURADAS, CERTIFICO, PARA FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS

REotsrRos oe oÍvton ATIVA Do ESTADo INSCRTTA NA pRocuRADopJe rnrgur'Ánle.
vERIsIcou-sE uxrsrÊxcrl rn DÉBrTos EM NoME Do

-coNTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADo, ESTANDo o REFERIDo oÉsrro pARCELADo NA

FORMA DO DISPOSTO NO ART. 3" DA LEI N" 6.200 DE 27 DE MARçO DE 2012.

TUNDAMENTADO NO ART. 20ó, DA LEI 5.172 DE 25 DE OUTUBRO DE 1986 (CTN). E PARÂ

CoNSTAR- DETERMTNEI FoSSE EXTRAÍDA A PRESENTE @
DE NEGATTVÁ, QUE VAI ASSINADA POR MIM, PROCURADOR CHEFE T'A PROCUITAIX)ITI^

rrugurÁRtn, ou PESSoA DESIGNADA.

TercsinÀ (PI), 30 de Dezembro de 2019

' j. ,:'i.. '';
Luít. lago

. Cl',6Í6 {iâ DÍvida
§iYa E!iâJl,al

I €(ín(, 'Ér 
trü0r'll

r\ cópia deste
f úlco 4 iaôÚm ce N

IIiOME COMPLETO
DISTRIBTIIDORA DE MEDICAMf,NTOS SAUDE & VIDA
LTDA

INSCRIÇÃO CAGEP/CPI
19.4ót.6t9-2

QUANTIDADE Dn rUSCnrÇÕnS
14 (QUATORZE) CDA'S N. rst 131E003203, I Sl l3t 8003202, I 5l 13180032u, l5l 131800320?,
1sr13180032$, 15n318003251, 15114rE000727, l§u418000726, 151t518000398, t5lt5tE00039?.
r sr l 518000396, I 5 r I s I 8000,100, I 5 I I 51 800039s, I 5l I 5l m00394.

Prazo de validade : 90
só é váli a apresentação do original.

Mútia, lr: @171-2

R,

I

I

/)

7 - --:771

o
ItÂÍ:



02t01t2020 https/auldigital.azevedobastos.not.bí 2ootiü2ôrôsHi go
REPúBLtca FEDERAÍva Do BRASIL

ESTADO DA PARA|BA
caRTôRto azEvÊoo BAsros

FUNOADO EU 1888
pRtmEtRo REGtsrRo cML oE NAsct ENTo E óBlTos E pRtvaTlvo oE casa ENTos,

JOÃO PESSOÂ

PROCESS0 I Oi r:cr /o. í-
MOOALIDÀ"1E 1

Av. Ep,tácio Pessoa, '1145 BaiÍÍo dos Estados 5803G00, João Pessoa PB
Tel.r (83) 3244-5404 / Fax: (83) 324+984

http:/ /,^,\Íw.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÂO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanli, Oficial do Prirneiro Registro Ciül de Nascirnentos e Óbitos e Píivativo de CasaíÍlentos, lnteÍdiçôes e
Túelas com atribuiÉo de autenücaí e reconheceí fímas da Comarca de Joáo Pessoa Capilal do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA pâra os devidos fns de direito que, o documênto em anexo identificâdo individualrnente em cada Código de k tentbdçáo Oigítal' ou na
reÍerida sequência, Íoiaulenlicados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

)ECLARO ainda que, para garantir lransparência e segurança jurldica de todos os atos oriundog dos respectivos serviços de Notas e Registros do
v€stado da ParaÍba, a Corregedoria Geral de Justiça edilou o Provimento CGJPB No 003/2014, detêrminando a inserçáo de um údigo em lodos os

atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fbcalizaçáo Eírajudicial contém um código único (poÍ eremplot Seto Dlgitat: À8C1231&
XrXa e dessa forma, cada autenücaÉo processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verilicada tantas vezes quanto for necessário
alravés do site do Tribunal de Justiça do Estado da PaÍalba, endereço http:/corregedoria.tjpb.jus.br/seloiigital/

A autenücaçáo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a empresa DISTRIBUIOORA DE UEDICA]IIENTOS
SAUDÉ o VIDA LTDA . EPP tinha posse de um documento com as mesmas caracterlsticas que íoram reproduzidas na ópia autenticada, seMo da
empresa OISTRIBUIOORA DE EDICA ENTOS SAUOE e VIDA LTDA - EPP a responsabilidade, únicâ e êxclusiva, pela idoneidade do
docurÍrenlo âpresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÀO íoi emitida em OZOI,2O2O l7:09:Ol (hora local) através do sistema de autenücaÉo digital do Cartôrio Azevêdo Baslos, de
acordo com o Art. í', 10e e seus §§ 1' e 2" da MP 2200/2001, como também, o docurnenlo eletrônico aulenücado contendo o Certificado Digital do
titulaí do Cartôrio Azevêdo Bastos, poderá ser solicilado dirêlarnente a empresa DISTRIBUIDORA DE iIEDICAUENTOS SAUDE e vlDA LÍDA -
EPP ou ao Cadório pelo endereço de e-mail aulentica@azevedobaslos.not.br

Paía inÍormaçóes mais delalhadas desle ato, acesse o site b!!pLllê.Uglg!!ALezgygf!9!ê§!9s.!9LE e inforrne o CódEe de Consulta desta
Declançáo.

Códlgo de Conrulta destâ DoclaraÉo: 1423512

A consulta desta Declaração eslará disponlvel em nosso site 8té 0201/202í 09:02:35 (hora local).

rcódlgo de AutentlcaÉo Digitâl: 52930201 200902200817 -1

'Lêgblâçóo3 Vlgortes: Lei Federal n" 8.935,/94, Lei Federal no 1O.406n002, Medida Provisória no 2200n001, Lei Federal n' 13.105/2015, Lei
Estadual n" 8.72112008, Lei Estadual n" 10.,l32/20'Í3 e Píoviínenlo CGJ N'003/2014.

) reíerido ê verdade, dou íé.

CHAVE OIGITAL

OO0O5b 1d734íd940572d69íe6bco5b1 931 msobegdcde 1 egbb541 e,61 08c1 60a34d4cfga58d 1 f821 b54abc944l2ada87967cc8e3ab559e68cc9.l4c,l4b
1 c8e832ec842d47864b37,+edd3f8260ÍOd2fe
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httpsi/autdigital.azevedobaslos.nol.br/home/comprovante/529302012009022008'r 7

p



07 t01t2020 Certidão de Situação Fiscale Tributária

dí +
covERNo Do Estnoo oo ptlui

SECRETARIA DA FAZENDA

PIú .FOLi.IA NO 5 CI
PROCESSO Looíoo 6
M0DÂLtDAlEÍ

I vtsro,

crnrrnÃo »r srrulçÃo FIScAL n rnrnurÁnr.c.
n' 2001071064551000017001

Certidão emitida com base na Portaria GSF n" 106/06, de l2 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET E]Nd0710112020, às 15:31:25

VÁLIDA ÂTÉ oito3t2ozo

Chsve par& Autenticaçâo: 0E0E-01D2-2Al A-E9CC-2957-8809-E671-17F8

1t1

RAZÀO S(rcIÀL

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA
f,NDEREÇO

AVE NACOES TJNIDAS 834 SUL
BAIRRO OU DISTRITO

VERMELHA
MUNrclPro

TERESINA
1.",

loaoozts
CPT/CNPJ (N)

10.645.510/0001-70
INScRIÇÃo f,STADUAL

19.468.689-2

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito pas_sivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se
em SITUAÇAO FISCAL REGULAR.

EST[, DOCUMENTO N OTE VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇAO VIA
INTERNET, NO SITE h ://webas,sefaz. br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

https:/,vebas.sefaz.pi.gov.br,/ceíidaoSituacao/seívlet/Controlador?acao=9&numCertidao=20010710645510000'r7001&tipoDocumento=CNPJ tr

p
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07 t01t2020 SEFAZ-Portal do Contribuinte PI,JI .FOLHAN'

Secretaria da Fa2enda do Estado do Paauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Admlnlstrativo - Bloco "C"

Bãirro São Pedro - Teresina-Pl - CEP: 64.018-900

Seja bem-vindo ao Portal do Contri

Terça-feira,07 de Janeiro de 2020
l'4enu Geral

\, Ouvidoriâ

Certidão Negâtiva da
Dívida Ativa

Certidão de Situação
Fiscal e Tributária

t Ofício de Llberação-Tvl

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > validaçáo de certidão > Rcsultado da validação

O documento 2OO1071064551OOOO170O1 é Válido,

Solicitâção Nor

CPF/CNPJI
Razão social:
Inscrição Estadualr
Dâta da cêÊldãoi
observaçáo:

2001071064551000017001
10.645.510/0001-70
DISTRIBUIDoRÂ DE MEDICAMENTos slúoe a. vlol Ltol
19.468.689-2
07/O|/2O2O 15t3Lt25

SEFAZ-PI
MODALIDADE

VISTO:

111httpsJ^,r,iebas.seíâ2-pi.gov.bÍ/cerlidaoSituacao/servleUControlador

/d'
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