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cúUSULA TERCEIRA:
A administraçào da socbdade caberá a ambos os sócios, com poderes e

atribuiçôes de adminlstraÍ autorizâdo o nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades eslranhas ao interesse social ou assumiÍ obrigações seja em favor de qualquer
das cotislas ou de teÍceiros, bem como oneraÍ ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
aulorizaçáo do outro.

CúUSULA QUARTÂ:
Os administradorss declaram, sob as penas da lei, de que náo estão impedidos

de exercer a adminiskaqao da socredade. poí lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os eÍeitos dela, a pena que vedÊ, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou poÍ crime Íalimentar, de prevaricação,
peita ou subomo, concussáo, pêculeto, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçôes de
consumo, Íé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA QUINTA:
As Cláusulas e condigões estebelecidas em atos já arquivados e que não íoram
expressamente modiÍicãdos por esta alteração continuam em vrgoÍ.

CONTRATO SOCIAL
coNsoLrDAÇÃo

Pelo pÍesenle instrumento particulaÍ de consolidação de contrato social, os
abaixo-assinados:

MARLENE FARIA BARBOSA, brasileha, natuíal de Ceres (GO), casada em regime de
comunháo universal de bens, nascida em 07/05/1956, técnica em contabilidade, portadora

da Carteira de ldentidade N.' 413.960-SSP/DF, CPF N.'872.í15.803-72, residente e
domiciliada à Rua das Jaçanãs, N0 02, Qd. 12 - Ponta do Farol, CEP: 65 077-190, São
Luis (MA) e;
LUIZ ÍUARQUES BARBOSA, brasileiÍo, natural de Caxias (MA), casado em regime de
comunhão parcial de bens, nascido em 2410411949, empresário, portador da CaíeiÍa de
ldentidade N.0 055154322015-1-SSP/MA, CPF N." 026.232.501-20, residente e domiciliado
à Rua das Jaçanás, No 02, Qd. 12 - Ponta do Farol, CEP: 65 077-190, São Luis (MA)

cúUsuLA PRIMEIRA:
A sociedade empresarial tem por nome de: BRASIL HOSP

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP.

CúUSULA SEGUNDA:
A sociedade tem sua sede à Avenida Ana Jansen, No 1040 - Sào Francisco,

CEP: 65.076-730, Sâo Luis (MA).
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CúUSULA TERCEIRA:
O obieto social da socbdade é de:

> ComéÍcio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, ciúÍgico,
hospitalar e de laboratórios;

! Comércio atacadista de cosméticos e produtos de peÍíumaria;
> Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
> Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedra,
> Comércio atacadiste de produtos odontológicos,
> Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
> Comércio atacadista dê aÍtigos de escritódo e de papelaria;
F Comércio alacadista de máquinas, aparelhos e equipementos para uso odonto-

médico-hospitalaÍ; paÍtes e peças,
> Comércio atâcadista de bombas e compÍessores, partes e peças;
} Comércio alacadista de outrâs máquinas e equipamentos não especmcados

anteriorment€; partes e peças (alaÍmes eletrônicos, aparelhos de medida e
precisão):

> Comércio atacadistr de outros produtos químicos e petÍoquímicos não especificados
anteÍiormente (álcool em gel, álcool etilico)l

) Comércio atacadistâ de mercâdorias em geral, sem predominância dê elimêntos ou
de insumos agropecuários;

) Comércio rrarejista de produtos íaÍmacêulicos sem manipulaçáo dê fórmulasi
> Comércio vareiista de Çosmélicos, pÍodutos de peíumaria e de higiene pessoal;
) Comércio varej'rsta de artigos médicos e ortopédicos;
) Comércio atacadista de tecidos;
D Comércio atacadista de artigos de camâ, mesa e banho;
> Comércio atecâdista de aÍtigos de ãrmarinho:
> Comércio atacadista de aÍtigos do vesluário e acessórios, exceto profissionais e de

segurança;
> Comércio atecedista de roupas e acessôrios para uso proÍissional e de segurança

do trabalho;
> ComéÍcio atacadista de calçadosi
) Comércio atacadista de bolsas, malas e aÍtigos de viagem;
) Comércio atacadista do equipamêntos elétricos de uso pessoal e domésltco:
> Comércio atâcadistâ de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
> Comércio atacadista de biciclelas. triciclos e outros veiculos recÍeativos,
> Comércio atacãdista de móveis e artigos de colchoaria,
> Comércio atacâdisla de produtos de higiene. limpeze e conservação domiciliaí;
> Comércio atacâdista de píodulos de higiene, limpeza e consêrvaçáo domiciliar, com

âlividade dê fracionamento e acondicionarnento associada;
) Comércio atacadista de outros equipamentos e ârtigos de uso pessoal e doméstico

não especiÍicado anteriormente (apaÍelhos para ginástica);
) Comércio atacadista de equipamentos de informática;
> ComéÍcio atacsdista de suprimentos para infoÍmática,
> Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial - parles e

peças;
> Comércio vareiista de calçados:
> Comércio varêiista de produtos sanêenles domissanitários;
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> Comércio vaÍeiista de outÍos pÍodutos nào especiíicados anteriormente (adornos dê
natal);

> Transportê rodoviário de carga. exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipâ1, interestadual e internacional;

> Confecção de Roupas proÍissionais, excelo sob medida:
> Transportê rodoviârio de produtos perigosos.

cúUSULA QUARTA:
O capital social da sociedade e de R§ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em

100,000 (cem mil) cotas de valor unitário R$ 1,00 (hum real) cada, já integralizadas em
moeda corrente do PaÍs, pêlos sócios abaixo:

LUIZ MARQUES BARBOSA 50.000
TOTAL 100.000

. cr-Áusut-l Qurnrl:
A sociedâde lem seu prazo de duração indeterminado.

CúUSULA SEXTA:
As quotas são indivisiveis e nào poderão ser cedidas ou tÍansÍeridas a terceiros

sem o consênlimento do oulro sócio, a guem Íica assegurado, em igualdade de condiçoes
e pÍeço direito de preÍerência para a sua aquisiçâo se postas à venda. íormalizando, se
Íealizada â cessão delas, I alteraÉo contratual pertinente.

CúUSULA SÉTIMA:
A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do câpital social.

CúUSULA OITAVA:
A adminisüaçâo da sociedade cabe a ambos os sócios, com podeÍes e

atribuiçôes de adminiskar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estÍanhas ao interesse soclaÍ ou assumir obrigaçoes sela em Íavor de qualquer
dos cotistas ou de teÍceiros, bem como onerar ou alienar bens imôveis da sociedade, sem
autorizaÉo do oulÍo.

CúUSULA NoNA:
Ao téÍmino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, a administradora

prestaÉ contas jusliÍicádas dê sua administração, procedendo à elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporÇão de suas quotas. os lucros ou perdas apuradas.

o
.9
ILo

Y€iiuEo

:8à
=62áso

Ê;sô89
N=:

o (!'t
9on'
õãs€ti
;á o
ô s,Êggr
3eE
E€c
""À&oàÍÍ!

<=;
uJ ': o
ôo o

Éac
l! õ

oÉqie§
a9õ

op
ãBE
ãts Ieô 3

EO óãzê
ÉxE
oOõE!:õ*.9
oL! q

E3:
or :., E
2 ,r, EÉÍn8PUe<g'iz (§

Ê9EeoE
õa=
3o:
e3 Éão q

b; P

=v 
o

iP ãõbi
üH€ê u-r 6oâõ

l\

l

JUCEMA

,r1lttÀ cQlGiat^r co âsrÀrc Do !ÀRÀllfiÀo

cDRtrfrco o REcrsric t.,t 16/ll/2c16 11 0l soÚ n' 20160i252r,
rrotoccr,o, 160ô21245 DA lal:r/?016. aÓOrco oE vEBrFlc-ÀÇÀo
r r6ô250?l?4 nrBt ?r200r!092t
aiÀsI! 80st PRoÔuTo§ Huolacs E llosP:Íl!.,\RE5 LtlÀ _ tPP

il11.ê !hô.e.. ;lodrrtuê! v..,do.ç.
S ECAETÀÀtÀ-GUÀÀL

gÀo Lgls 16111/ 2016
É..r9!...!..rl s. tov br

^ 
v.!id..t d.rr. docrmôto, .. !?E.r.o, aic. .§j1!o. carylov.cio d. .c. .u!.aticid.d. nos rê8P*!ivo. tDtt.it

Iirtoúdo ..ú. r..P.ctieos côótqo, L vrlrlic.çao

.*R"^*,
Éê
P

NOMES QT. COTAS VALOR RS
MARLENE FARIA BARBOSA 50.000 50.000,00 50

50.000,00 50
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CLÁUSULA OÉCN'A:
Os administradores declaram, sob as penas da lei, de gue náo eslão impedidos

de exercer a administraçáo dâ sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaÉo
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede. einde que
temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime íalimentar, de prêvaricação,
peita ou suborno, concussáo, peculato, ou contÍa a economia popular, contra o sistema
íinancêiro nacional, conlra normas de defesa da concorrência, conlra as relaçÕes de
consumo, fé pública, ou propriedade.

Parágrafo Único:
Fica facultado aos admin istíadoÍes, atuando individualmenle, nomear

procuradoÍes por um período indêterminado, devendo o instrunEnto de procuração
especiíicar os atos e seÍem pratrcados pelos procuradores assim nomeados.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
Nos quatro meses seguintes ao lérmino de exeÍcicio social, os sócios

deliberarão sobre as quotas e designarão administradoÍ quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
A sociedada poderá a qualquer tempo. ebrir ou íechaÍ íilial ou outra

dependência, mediante alteração contratual assinada poÍ todos os sócios.

GúUSULA DÉcIMA TERoEIRA:
Os sócios podeÍão de comum acôrdo, fixarem uma retirada mensal, a título de

'pró labore", observadas as disposiçÕes Íegulamenlares pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA:
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Náo §endo pos6ivel ou inexistindo
inleresse dêstes ou dos sócios remanescêntes, o valor de seus haveres será apurado e
liquirlado com base na situação patrimonial da sociedade. à data da resoluÉo, veríficada

em bahnço espêcialmente levanlado.

PaÉgraÍo Unlco:
O mesmo procedimenlo sêrá adotrado em outros casos em que a §ociedade se

resolva em relaçáo a seu sócio.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
Rubrica:

Fica eleito o Íoro de São Luis, Estado do MaÍanhão, para o exercício e o
cumpÍimento dos diraitos e obrígaçóes resultantes deste contrãto.

E por eslarem assim justos e contÍatados, assinam presente instrumento de
AlteraÉo ContÍatual, em 03(trÉs) vias, de igual forma, data e tdor.
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São Luís (M de novembro 6

LUIZ BARBOSA
CPF N.O .232.s01-20

MARLENE FARIA BARBOSA
cPF N.'872.115,803-72

6)
MANOE DETINHO PEREIRA

cPF N.o 080.272.853-72

ae

t9-,rl.rli Plr'tixÂ_
DULCELI SILVA PEREIRA
cPF N.o 331.956.843-49
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REPÚBLICA FEOERATIVA OO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

R

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENÍO E óBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcahti, OÍcial do Primeiro Regrstro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e Túelas
com atribuiÉo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Parãíba, em vjnude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir tran6parência e segu.ança juddica de todos 06 atos oriundo6 da atividade Notanal e Regi6tral no Eôtâdo da ParaÍba, foi
instituido pela da Lei No 10.132 de 06 de novembro de 2013, a aplicaqão obrigatória de um Selo Digital de Fiscalizaçáo ExtÍajudicial em todos os atos de
notas e registro. compoío de um údigo único (por exemdo: Selo Digitalr 48C12345-X1X2) e dessa íorrha, cadã autenticaçáo processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e oonfirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal dê Jus{iça do Estêdo da Paraíba, endereço
https //coíÍegedoria.tjpb.juE.brlseloiigitaU.

A autehticaÇáo digitel do dooomento faz provâ de quê. nâ datê e hora em que e,a foi realizada a empre6a BRASIL HOSP Produtos Medicos e Ho6pitalarês
' ã tinha po6sê dê um doGumento com as mesmas cãracteristicaG que íoaam reproduzidas ha có!Ía autehticada, sehdo da empresa BRASIL HOSP
\-,!ljtos [redicos e Hospitalares Ltda a re6ponsabilidade, única e exclu6iva, pela idoheidade do docuhento âpreEehtado a este Cartório.

Ne66e sentrdo, dedaro que a BRASIL HOSP Produtos Medico6 e Ho6FÍtalares Ltda assumiu. no6 termo6 do âítigo 8", §1", do Decreto n' 10.278n02O, qúe
rêgulamentou o artigo 3', inciso X, da Lei Federal n' 13.874/2019 e o ártigo 2"-A da Lêi Federal 12.64212012, a responsabilidade pelo p.ocêsôo de
digitalizaçáo dos documentos físicos, garântindo pêrente este Cêrtório e terôeiros, a sua autoria e inlegridáde-

De acordo com o di6posto no anigo 2o-4, §7", da Ler FedeÉl n" 12.68212012, o documento em anexo, ider{iÍcado individualmente em cada Código de
AutehtacaÉo Digita[ ou há refeida sequência, poderá 6er reproduzido em papel ou em qualquer outro meio Íísico.

Esta DECLARAÇÀO foi emitada em 3lto3/2021 16:il4;il{) (hora locál) atravé6 do siEtema de autenticação digttal do Cartôrio Azevtuo Basto6. de acordo
com o Art. 10, 10o e seus §§ '10 e 20 dá MP 2200/2001, como também, o documehto elekônico autehtioado cohtehdo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bâ§os, poderá ser solicitado diretamente a empresa BRASIL HOSP Produtos Medicos e HosFritalares Ltdâ ou ao CaÍtório pelo endeÍeço
de ê.hail autentica@azevedobãstos.not.br Para informaçóes maas detelhadâs deste ato acesse o site httpsj/autdigital.azevedobâstos.not.br e informe o
codigo de AutenticaÉo Digital

Esta Dedarâçáo é vâlida por têmpo indetêrminado e e6tá diEponível pâra con6ultê em nosso 6ite.

rCód igo de Autenticaçáo Dig iral: 1 55 391 90221 5422976ú9.1 a 1 55391 90221 5422976669{
.Lesislaçóes VigenGs; Lei Federêl n" 8.935/94, Lei Federal no 10.4Cf,D002, llledida Provisória no 22002001, Lei Federal n" 13.10520'15, Lei Estadual no

8.721120oa, LeiEstadualn" 10.13220í3. Provimehto cGJ N'003/20'14 e Provimento CNJ N" 1002020.

o referido é verdade. dou fé

CHAVE DIGITAL
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SÊnTA ALTERAçÃo GoNTRATUAL E c(»soLÍDAÇÁo DA socIEDADE
ETPRESARIA LIXITADA

"BRÂ§IL HOSP PRODUTO§ TIEDICOS E HOSPÍTALARES LTDA. EPP"

Pelo pÍ§senb inEtsuÍnento e na melhor furma,de dirêito, ltARLEt{E FARIA
BARBOSA, brasibira, nâtural de ceres (Go), casada cm regime de comunhão parcial de
bens, nascida em 07/05/1056, tácnica 6Ín contabilbade, porEdora de Canelra de
ldentidade N.0 413.90sssPDF, cPF N.0 872.115.80a-72, rosidonte e domtcitiads à Rue

!a!_Jggsl'ás, No 02, Qd, 12 - Ponta do Farot, CEp: 85.07/-Í00, Sto Luis (ttlA) e, LUtr
HARQUES BARBOSA, brasileiro, natural de Caxles (MA), casaOo eri nágme <b
comunháo parcial de bons, nâsckio em 24r!4/'1949, €mpÍesáÍb, poÍtadoÍ da Caít€ira de
ldenüdade N.o 055154322015-1 -SSP/!úA, CPF N.0 02f'.232.501-20, resàronto a
domiciliado à Rua das Jeçanás, No 02, Qd. i2 - Ponta do Farol, CEP: BS.0Z7-100, 36o
Luls (iJlA), únicos sócioa da sociodade empresária BRASTL HOSP PRODUTOS f,EDEOS
E HO3PITALARES LTDA - EPP,Gtabclêcida à Avonilà Ana Jansên, No 1Ol0 - Sâo

.-... Frands@. CEP: 65.076-730, Sáo Luls (MA), d€vidamênte rogbtrada na JUCEiÁA sob o n.o

- 21200780929, por deopacho do dia 11 dê âbril de 2012, e no CNPJ sob o n.o
\§15.3n.501/0001€9, rpsolwm de çomum EcoÍdo alteraÍ e @nsolidâí o seu Contrato de

\Càstltuifro e eltera@es, de ecordo com ae Cláugulas abaixo:

o
õ
o
Fb

8c
z (0 l]

EÓZ

lrl!§

õõz
o 6,'.!.oE(,)ô
>E d
o!f 6
or!!l
o)! o.9:
õ qà
t,§o

see
Eg o

tri,g<x (}ox Í!

),lh

lrJ . \!

Éãc
Lrlêç>õ:

oEE
a! s
L6ç
a9õ

= bõ--ra8Eocê
àd 8

9A ô

EO éõz -ácE
Eu d)
oOõ!F ãq<;lz i\
@v E
G] 

'oL! q
r9ücr: O

E: g
^Yl o:<:ECr--
9:9

3Sü
@ti I

=<.9oô=oó õ

:cr§
§4:g,? Éxo I__)9.
@> c

ao I:rt

mâEE

CúUSUIá PRIIIEIRA: A SódA UARLEilE FARI,A BARBOSA, ACiMA HENtifuE E
qualificada, poasul 50.000 (cinqu€nta mil) quotes, com valor norninal dc R91,00 (hum rssl),
o rErb ato subacreve e integraliza 200.000 (duzôntos mil) quota, com valor nominal do
R$1,00 (hum teal), períazendo assim 250.000 (duzentos e cinquonb mil) quotas e o sócio
LUIZ IAROUES BARBOSA acima Uenüficsdo o qualifrcado. pcsui 50.000 (cimuÊnta
mil) quoh§, corn valor nominel de R$1 ,00 (hum ieal), e nede âto subscr€vo e integraliza
200.000 (duzêntos mil) quota, coín velor nominal dê R$1r00 (hum rml), peífâ2sndo esslm
250.000 (duzentos e oinquenta mll) quotas.

CúUSULA SEGUT{OA:
De acordo com a cláusule pímêira, o Capítal Sooiel ÍiceÉ assim disülbuÍdo:

CúUSULA TERCEIRAT
A eclminlstraçâo da soclcdade cab€rá a ambos os sôclos, com poderos s

atribuiçôes do adminbheÍ autorizado o nome empresarlal, vedado, no entanio, em
atividdea Bstranhas ao intereste social ou assumir obrigaçôes Seja êm favor de quahuer
des cotist$ ou de leÍceiro6, bom como oneÍBr ou albner bQn6 imó{rels da Sociedsde, 8om
autorizaçáo do outro.

§

ggratr ccErcrr! oo rrteoo oo rítdo
cattlrrco o rnEÍtio ü olltt)ole rara? tot r' ,olaoat:tor
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l,lOtlE§ oÍ. coTAs VALOR R3 o/o

LUIZ IIAROUÊS BARBOSA 250.000 2s0.000,00 60
MARLENE FARIA BARBOSA 250.000 250.0(x),ü) 60
TOTAL 600.000 500.000,00 100

csfiB6dad6doáro6m:hnps//s.lodlgúál.ljpl,,lus,h.oücÚsl]ltêoooêjh.nk'êh'hi!3,/aze]cdoh5í6.rc1'bí/d@umohro/í553919022,Ô65s35902
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Proces

CúUsULA QUARTA:
Ru

Os administredorês dsderam, Bob as penas da lei, do quo nâo E€tao lmpodkto8
de oxôÍcôr a adminietraçâo da socledade, por bi eepedal, ou êm úÍtude ds condenaçâo
cÍiminal, ou por sê on@ntraÍem sob oe ebitos d€le, I pena que vÊdo, alnda qw
temporeriamente. ri acosro a Çargos públicoo; ou por crimo hlímentar, dê prweri(qáo,
peitr ou subomo, concu!ôâo, peculato, ou conta a economia popular, conha o sigt8ma
ÍinanCoiro nacional, conta hormes de deíaBa tte concomância, coÍrtÍâ âs rsleÉes dê
consumo, fá públicâ, ou propriedade.

cúusuLÂout]arA:
As Cláusulas ê cordiÉco eslebêlêci.ras êm atos lá eÍquivados e que não bram
exprosoamÊflto modlíicados por eeh attera$o continuem brn vlg6r.

CONTRÂTO SOCTAL
CONEOL]DAçÃO

Pelo preaente inírumênhc partlcular de consolilação d6 conmo sooial, oe
âbâixGassinados:

ülARLEtlE FARIA BARBOSA, brasibira, netural de Ceres (ClO), casada cm rcgimê do
coÍnunhâo univorsâl do beng, nesclda em 07105/1956, tácÍl'rce am eonbbilidede, pôrtadorâ

Carbira de ldentidade N.o 413.96&,SSP/DF, CPF N.o 872.115.803-72, Íêeidoílb ê
à Rua dae Jaçanâs, No 02, Qd. 12 - Ponta do Farol, CEP: 85.02-í90, Sáo

(l,tA) e;

61LU|Z IARQUES BARBOSA, brâBilolro, natural de Caxias (lt/tA), caaado eín Í€gimo do

\comunhâo parcial de benc, naecfulo Em 24100/1949, empi€6áÍ10, poftrdor da CaÍtoira do
;ldentldade N.o 0551543220í5-1-SSP/MrA, CPF N.o 026.232:501-20, reeidcnto s domidliado

à Rua daE Jsçânâs, No 02, Od. 12 - Pontâ do Ferol, CEP: 65.07-190, Sâo Luis (N[A).

CLAUSULA PRITEIRA:
. A sociedadc omprcrarlal tem por nomê dê: BRÂS|L HOSP PRODUIOS

TÉDEo§ E HoSPITALARES LTDA - EPP.

CUUSULA SEGUNDA: :

A sociedade tem Bua sode à Avenida Ana Jarisen, trlo 1o40 - §âo Fíancbco,
CEP:65.07&730, Sáo Luís (iilA).

CúU8UI.A TERCEIRÂ: )

O objetosocial dâ socbdâde êd€: ,

> Comêrdo alacadlsta de lnúumenloo e mqiedai§ pâÍa uso mádico, ciútgico,
hospitalar e dc labora6rioc; :r:

) Comórcio atrcadicte d6 co3nÉtico3 e produtos d€ pêÍfumeÍb;
> Comárclo atacadlsta de rÍredloameíltoô ê dmga3 dê ueo humano;
) Comárclo rtâcâdista de pútorcs e ailigm dc oÍtopcdls;
D Comórcio ahcadiria de produbs odonbhrgicos;
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Proces
Fo

cúugutloulnr*
o @itel eociar da eodedade ó do R$ s0o:ooo,00 (quinhcntos mil írais),

ljfgp_".jl^T9.ooo (quinhênroo ml) coras oe varor fiüà Rs r,oo fiiüiláarl ixõã, Érmrgmlzaoas em mo€de conont€ do paÍe, peloc sócios abatro:

TOTAL
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FARIA BÀRBOSA

LUrZ

oT. coTAs VALOR RS ,yr

25{r.000 260.000,00 t0
250.000 250.000,00 60
500.000 6(X).000,00 í00

CLÁU8ULA QI,INTA:
A 3odôdad€ toín Beu píazo dÊ durâçáo indeterminado.

cúUsULA StrTA:
As quotâs sào indivisÍvtb e não poderáo sor cedldÍrs ou trenslorldeo a terceiros

sem 0 congentlmento do ouüD sóoio, a qrrm fica asrcguiEdo, em igueldado dê @ndlçôe8
e plêço diÍolto de preferàncla paÍ! a $ta EguislÉo se pSêtâs à wn&, brmaltsarÉo, se
rcalizada a cêlsão delas, a alteÍaçeo contÍah.tel p€ÍüneÍrtà-

1...-erlusur-rsÉruA:
\ -\- 

A responeabililado de cada sôcro ê Í€stÍih ao rralor de ruas quobt, ms! todos" rospon&m solldaÍhmonb poh integralizaçâo do cúpital soôial.

- cLAusuLAotrAVA:
A admlnistraçáo da aociodade cabe a ambôs os sóciog, com podêres ê

atribuiç0es de administÊr autorizado o nom6 empresarial, vedado, no entanto, em
etiúdgdes ogtranhas ao intorcsoê gociai ou assumk obrigâçõês sêja êm favor de gua§ucr
doo cotisb! ou de tcrooiÍoo, bcÍn @mo on€ÍEr ou eliêner\bom lmóúci8 da sodedâda, gêrn

autorizsçáo do outro.

cLÁu3uLA itONAi
Ao tórmino do cada exerclcio social, om 31 de dezambro, a administradora

prestará contas Jwtifrcadas dê sua adminisfaçáo, procedilndo à elabora$o do inwntáío,
do balango psüimonhl e do balanço d6 rêsultâdo econôrnico, cabendo ao6 sócios, ne
píopoÍçáo de suag quot s, os lucma ou perdá! epuÍâdâs. '
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cúusULADÉcIilA:
Os administÍadoíEs dêclerem, sob as penas da;lei, dE que nâo cgtâo impedídos

de exercoÍ a administrãÉo da socioda&, por loi êspociâl; ou êm Úrtud€ de condenaSo
criminal, ou por S€ encontrârêm sob os efeitos dêlai.a pêna que vcde, ainda que

'smporariamento, o â@3§o â câígc púUicos; ou por cflme falirncntar, de pÍst âÍicsÉo,
Yeita ou subomo, concussâo, peculato, ou contra a ecohomiâ popular, oonlra o §i§terlD

flnanceiro nadonal, contra norme§ de ctefeeâ da conccinêocia, conta as Íd8çô6 do
@naumo, ÍÉ públlca, ou pÍoprl€dade.
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Prágnío Únlco:
Rub

Fics faculbdo aos administradores, âtuendo indfuldualmcnte, nomcer
pÍoalÍadorEs por um perlodo indaterminedo, devendo o instrumonto dE procurâçáo
especlílcar o§ âtos ê §€rem pralicados pêlog procuradoÍes aaaim nomeados.

cúusulA oÉcl]lA PRITE|RA:
Nos quaho mes€s s€gulnleê ao táÍmino de exerclclo eodal, oo sócloo

delibcraráo sobre eg quotas c dsBignarâo administrador quando Íor o caso.

CLAUSULÁ DÉCITA §EOUNDA:
A sododade poderá a qualquer tempo. abrir ou ÍechaÍ Íilial ou outre

dependôncis, mêdlântc altêreçeo contretuel assinada por todos 03 gôclos.

CúUgULA DÉCIilA TERCEIR.AI
Og sóclos poderâo de comum amrdo, Íixarem uma retirda mengâl, a ütulo de

'pró laborc', oblcrvadaa aa diepoeiçôes regulemenhras portlnantm,

CúU§ULA oÉcnnA QUARTÂ:
Felecendo ou interditedo qualquer sócio, a sociededo conlinueíá eue§

aüvldsdss com og herdciroa, eucessores e o incapaz. Não s€ndo posslvel ou inêxlgündo
intcrcs8€ destes ou dos sóclos reman€B@ntss, o velor dc s€us havorcs soÉ epurado €
llguEado com bas€ na situaçâo patsimonial da sociedade, à data da resoluÉo, v8rillcsda
êm belanço ê§pêclalment6 l6vantado.

PrÉgrío Únko:
O mesrno procedimento s€Íá adotado om outros oasos em que a socldado so

regolrra em releÉo e seu eócio.

CúUSULA DÉôIttIA QUINTA:
Fica eleito o foro de Sâo Luis, Estado do lvhranháo, para o excrcÍclo e o

cumprimcnto dor direitos c obÍigagÕcs rosultantes d€st contÍato.

E poÍ estar€m aEsim luSto3 e contratados, assinam prssêntB ln8trumênto dc
Altgraçâo contÍatual, om 03(tÍê§) vlag, de igual forma, date c teor.

]*" &\ Sâo Luls (lvlA), 2 de bro d€ 2018.. . r.,ti,o
dê t"\s

MARLENE FÀRIA BAREOSA
cPF N.. E72.t16.803-72

LUtZ BO9A
l-20CPF N,O 32.60
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REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM íE88

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E óBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçOES E ÍUTELAS DA COMARCA DÊ JOÃO
PESSOA

Av. Epitâoio Pessoa 1í45 Bairro d06 Estados 5803G00, João Pes6oa PB
Íel.: (83) 3244-5404 / Fax (83) 324+54U

http:/ Ml rú az evedobastos. not. bÍ
E-mail: cartorio@âzevedoba§os.not.br
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DEcLARAÇÃo DE sERVrÇo DE AUTENTtcAÇÃo otctrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Ofcial do PÍimeiro Regislro Civil de Nascimentos e Óbrtos e Pravativo de Casamehtos, ,nteÍdições e Túelas
com atribuiçâo de autenticar e reconhecer frmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Parâíba, em virtude de Lei, etc...

DECLÁRO aihda que, para garantir transparência ê sêguranqâ jurídicâ de todos os atos oriundos da atavidade Notarial e Registral ho Estado da ParaÍba, Íoi
instÍtuído pela da Lei No 10.132, de 06 de novembÍo de 2013, â adicáçáo obrigatória de urn Selo Digital de Fisoalzação EÍÍajudicial em todos os atos de
notâs e registro, oomposto de um código único (por exemdo: Selo Digital. 48C12345-X1X2) e dessa forha, cada autenticação processâda pela nossa
Serventia pode ser veriíÇadâ e conÍrmada tantas vezes quanto foí necessário através do site do Tribunâl de Juslíça do Estado da Pâraíbâ, endereÇo
http6 //corÍegedona.tlpb.JUs. br/6elo-digdal/.

A autenücâçáo digital do documento Íaz provâ de que, na data e hora em que elâ foi realizada. a empresa BRASIL HOSP Prodúos l\rêdicos e Ho6gtalares
'? tinha posse de um documento com a6 me6mâs oârâcteísticas que Íorâm reproduzides ha códa autenticada, sendo dâ empresa BRASIL HOSP

lrdutos Medicos e Hosprtalares Ltda a re6ponGabiÍidâde, única e exclu6iva, pela idoneidãde do documehto apresehtado a este CaÉório.

Nê6ôe senüdo, dedâro que â BRASIL HOSP Produtos Medicos e Hosprtalares Ltda a6sumiu, no6 termoG do artigo 8' §1". do Decreto h' 10.27El2020, que
Íegulamentou o artigo 3", inciso X, da Lei Federâl n' 13.a74no19 e o ârtigo 2'-A da Lei Federal 12.6A22012, a responsabilidade pelo procesGo de
digitalzaÉo dos documerÍos íisicos. gaíantindo peaantê este Cártório e terceiros, a sua autoriã e integaidade.

De acordo com o disposto no artigo 2'-A, §7', dâ Lei Federal n' 12.682DO12, o documento em anexo, identiÍlcado individuêlmente em cada Código de
Autehticaçáo Digital'ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio lIsico.

Esta DECLARAÇÀO Íoi emitidâ em 31rOr2O21 18:39:'14 (hora locâl) âtíavé6 do sistêma de autênticaÉo digitãl do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1o, '10" e seus §§ 1" e 2" da MP 220012001, como tâmbém, o documento eletrônrco ãutênticado contendo o Certificado Dagital do titular do
Canóíio Azevêdo Bastos, poderá sêr solicitado düetãmente a empresa BRASIL HOSP Produtos Medicos e Hospitalares Ltda ou ao CartóÍio pelo endereço
de e.mail autentica@azevedobastos.not.br Para informâçóes mâis detalhadas deste ato acesse o site https://autdigital.az êvedobastos.not.br e inforhe o
Codigo de AutêntícaÉo Digital

E6ta Declaraçào é valida por tempo irdetêrminado e está disponível para consuta êm nosso site.

lcríigo de Autenticaçáo Oigital: 1553919022106554E5902-1 a 155391902210655485902-4

"LegislaÉes Vigentes: Lei Federal no E.935/94, Lei Federal n§ 1o.46D0O2, Medida ProvisóÍia no 2200/2001. Lei Federal n' '13.105/2015, Lei Estaduâl no

A.72112OO8, Lêi Estadual n" '10.132/2013. Provimento CGJ N" 003/2014 e Provimehto CNJ N" 1002020.

O referido é verdade, dou fé

CHAVE DIGITAL

,05b1d734Íd94Í057Í2d69íe6bco5be4ea046cedÍÍc3h88252cb65577fe4fd46606cfeac93b1a9r6c0í 040e53ca2Í5191aâedSggcacESaedeÍd0106d5E573SÍc3
6fê768a74Ía93d3ee7bfs7b1 392c
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OITAVA ALTf,RAÇÀO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATTJAL DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA. EPP, SITITADA NA AVf,NIDA ANA JANSEN, IO4O,

BAIRRO SÂO FRANCISCO, CEP: 65.076-730 SÃO LUiS . MA, CNPJ:
15.377.501/000r-ó9 NIRE 21 200780929, EM t I t0412012.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a Sra. MARLENE
FARIA BARBOSA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,

empresári4 nascida em 0710511956, natural de Ceres - GO, residente e domiciliado na

Rua das Jaçanãs, n" 02, Qd. 12, Bairro: Ponta do Farol, CEP 65.077-190, São Luis - MA.
portadora da Cédula de Identidade RG n'413.960 SSP/DF, inscrito no CPF N"
872.115.803-72 e LUZ MARQUES BARBOSA. brasileiro, natural de Caxias - MA,
maior, nascido em 24/0411949, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,

empresário, residente e domiciliado na Rua das Jaçanãs, n'02, Qd. 12. Barrro: Ponta do

Farol, CEP 65.077-190, São Luís - MA, portâdor da cédula de identidade n".

055154322015-l SSP,MA e inscrito no CPF sob o n'. 026.232.501-20. Únicos sócios da

sociedade empresária limitada BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E

HOSPITALARES LTDA - EPB com sede na Av. Ana Jansen, n' 1040 Bairro Sào

Francisco, CEP:65.076-730 São Luís - MA, com Ato constitutivo arquivado na Junta

Comercial do Estado do Maranhão, sob n" 21200780929, por despacho do dia

1l/04/2012, irscrita no CNPJ sob n" 15.377.501/0001-69, consoante à faculdade prevista

no parágrafo único do artigo 1.033. da Lei 10.406/2002 (Código Civil), resolvem, de

comum acordo, alterar o seu ConÍato Social na forma como se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - O sócio LUIZ MARQ[IES BARBOSA, retira-se da

sociedade, cedendo e transferindo â totalidade de suas cotas, 250.000 (Duzentos e

cinquenta mil) cotas no valor de R§ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

representativas do total de suas participações no capital social da sociedade em favor da

sócia MARLENf, FARIA BARBOSA, que passa neste ato a deter a concentração de

todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, de acordo com o que faculta o parágrafo

único, Art. 1.033 da Lei 10.40612002. Os pagaÍnentos dos valores retro mencionados

foram feitos em moeda corrente nacional na dâta dâ assinatura do presente contrato.

CI,ÁUSULA SEGUNDA - Pela cessão de cotas acima mencionadas , as partes dão

ampl4 recíproca, geral e irretratável quitação quanto ao pagamento das cotas, para nada

mais reclamarem entre si qualquer tempo ou lugar.

CLÁUSULA TERCEIRA - O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na

empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto ao passivo

existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

CLÀUSULA OUARTA - A administração da sociedade caberá a MARLENE FARIA
BARBOSA com poderes e atnbuigões de representação ativa e passiva na sociedade,
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judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto

social, sempre de interesse da sociedade. autorizado o uso do nome empresarial, vedado,

no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja

em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens

imóveis da sociedade, sem autorização do(s) ouro(s) sócio(s). (Aft.997, VI; 1.013. 1.015,

t.064,cct2o02\.

CLÁUSULA OUINTA - A Administradora declar4 sob as penas da lei, que não está

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra

o sistema financ€iro nacional, contra normas de defesa da concorrência, conha relações

de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.01 l, §. 1", CC120O2)

CLÁUSULA SEXTA - O capital social que e de RS 500.000,00 (Quinhentos mil reais)

totalmente integralizado permânece inalterado. Com a retirada do sócio, LUZ
MARQUES BARBOSA, Íica o capital distribuído para a sócia remanescente da seguinte

forma:

Sócio-adm inistrador Ns de

Quotas

Valor RS

MARLE\E PARTA BARBOSA 500 000 100 500.000-00

Tendo em vista as altera@es contratuais ocorridas e havendo a necessidade de

consolidação das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seBuinte texto,

revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - A sociedade gira sob a denominação social BRASIL HOSP

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA . EPP e usa como nome fantasia

BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa rem sede Av. Ana Jansen, n' 1040, Baino São

Francisco, CEP: 65.076-730 São Luís - MA.

CLAUSULA TERCEIRA - Observadas os dispositivos da legislação aplicável, a
sociedade poderá abrir filiais, sucursais. agências e escritórios em qualquer parte do

território nacional. a critório dos sócios.
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CLÁUSULA OUARTA - A sociedade tem por objeto social: Comércío atacadista de
instrumentos e materiais pÍua uso médico, cirurgico, hospítalar e de laboratórios:
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atâcadista de
próteses e aúigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos;
Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria; Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos
para uso odonto-médico hospitalar, paÍ€s e peças; Comércio atacâdista de bombas e

compressores partes e peças; Comércio atacadista de ouúas maquinas e equipamentos
não especificados anteriormente paÍes e pegas (alarmes eletrônicos, aparelhos de medida
e precisão); Comércio atacadista de produtos qümicos e petroquímicos não especificados
anteriormente (álcool em gel, álcool etílico); Comércio atacadista de mercadorias em
geral, sem predomrnância de alimentos ou de insumos agropecuários; Comércio varejista
de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas; Comércio varejista de

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos; Comércio atacadista de tecidos; Comercio atacâdista de artigos
de cam4 mesa e banho; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio
atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
Comércio atacadista de roupas e assessórios para uso profissional e de segurança do
trabalho; Comércio atacadistâ de calcados; Comércio atacadista de bolsas, maias e artigos
de viagem; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio
atacadista de bicicletas. triciclos e outros veículos recreativos; Comércio atacadista de

moveis e artigos de colchoaria; Comércio âtacadista de produtos de higiene, limpeza e

conservação domiciliar; Comércio atâcadista de produtos de higiene, limpeza e

conservação domíciliar, com atividade de fiacionamento e acondicionamento associada;
Comércio atacadista de outros equipamentos e aÍigos de uso pessoal e doméstico não
especificados ânteriormente (aparelhos para ginastica); Comércio atacadista de

eqúpamentos de informánca; Comercio atacadista de suprimentos para informática;
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial - partes e peças;

Comércio varejista de calcados; Comercio varejista de produtos saneantes

domissanitarios; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
(adomos de natal); TranspoÍe rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças

intermunicipal, interestadual e intemacional; Transporte rodoviário de produtos
perigosos; confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; e Comércio atacadista
de cosméticos e produtos de perfumaria.

CLÁUSULA OTITNTA. Seu prazo de duração e indeterminado, com inicio de suas

atividades em 2811212012

CLÁUS[ILA SEXTA - A responsabilidade da sócia é restrita ao valoÍ de suas quotas,

mas responde solidariamente pela integralização do capital, nos termos parrígrafo unico

do art.1.052, do código Civil (Lei 10.40612002).

CLÁUSULA SETIMA - O Capital Social da sociedade empresária limitada subscrito e

integralizado em moeda corrente nacional de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)

divididos em 500.000,00 (Quiúentos mil) quotas no valornominal de RS 1,00 (um real)

cada, fica assim distribuido;

Sócio-admin istrador Valor R$ Ne de Quotas
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Marlene Faria Barbosa 500.000.00 500.000 I00

CLÁUSULA OITAVA - A adminis tração da empresa e a representação ativa e passiv4

judicial e extrajudicial. será exercida pela única sócia IUARLENE FARIA BARBOSA
que terá os mais amplos poderes na gestão dos negócios sociais, podendo,

indiüdualmente praticar todos os atos, trânsâções e operações necessárias a realizÀção

dos objetivos sociais tais como: aberhra e enceramento de contas bancarias, emissão de

cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, assinaturas de

conüato de empréstimos bancários e todos atos necessários ao desempenho dos objetivos

sociais.

CLÁUSULA NONA - O uso da firma será feito pela sócia de forma isolada. Ficando
proibido o seu uso em fiangas, avais ou semelhantes, podendo o sócio nomear
procuradores e/ou advogados para prática de atos que forem especificados nos
instrumentos de procuração.

CLÁUSULA DÉCIMA - Em suas deliberações, o admilistrador adota
preferencialmente a forma estabelecida no § 3" do art. 1.072 do Código Civil (Lei n'
r0.406t2002).

CLÁTTSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica estabelecido que a sociedade não terá

Conselho Fiscal

CLÁUSTILA DÉCIMA SEGI.INDA, o administrador terá, pelo exercício da

administração, direito a uma retirada mensal a título de próJabore, cujo valor será

ü\Temente convencionado entre eles, de comum acordo.

CLÁIjSULA DÉCIMA TERCEIRA - O exercício social será coincidente com o ano-

calendário, terminando em 3l de dezembro de cada ano, quando será procedido o

levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão

atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros

a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLAUSI,ILA DECIMA OUARTA - A sociedade empresária limitada poderá levantar

demonstrações contábeis intermediririas, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou

total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados

necessários pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - A única sócia será obrigada à reposição dos lucros

e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais

lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - Em caso de falecimento da única sôci a. a sociedade
empresária limitada poderá continuar com suâs atividades com os herdeiros e/ou
sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse

destes, a sociedade poderá ser dissolvida.
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CLÁUSULA DÉC|MA SETIMA - A administradora decl ara sob as penas da lei, de que

não está impedido de exercer atividades mercantis por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se enconÍar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,

peita ou subomo, concussão. peculâto, ou contra a economia populaÍ, contrâ o sistema

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de

consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A única sócia que pôr em risco a continuidade dos
negócios da sociedade responderá solidariamente, perarte a sociedade e teÍceüos
prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

PARAGRAFO UNICO: Entende-se por justa caus4 que ensejará a exclusão os

seguintes motivos: Falta de lealdade com os interesses da sociedadel uso indevido da

{irm4 ou descumprir qualquer cláusula deste contrato social e, comportamento que veúa
compÍometer a credibilidade da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMÂ N"ONA - Os casos omissos neste insúumento e no código civil
na parte sobre as sociedades limitadas serão regidos pela Lei 6.404176 como legislação

suplementaÍ.

CLAUSULA VIGESIMÂ - A sócia elege o foro de São Luis, Estâdo do l\{aranhão, para

dirimir quaisquer dúüdas oriundas do presente con$ato, com expressa reaúncia de

qualquer outro. por mais privilegios que sejam.

E por estarem assim, justo e contratado, assina o pÍesente contrato em 0l (uma) via, para

que se cumpra seu efeito legal.

São Luís - MA. 16 de Junho de 2021

MARLENE FARIA BARBOSA
Sócio remanescente
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Sêcretâía Especial de Desburocratização, Gestão e Govêrno Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de RegistÍo EmpresaÍial e lntêgraçáo
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ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPTTALARES LTDA - EPP consta

assinado digitalmente por:

IDENTIFIGAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

02623250120 LUIZ MAROUES BARBOSA

87211580372 MARLENE FARIA BARBOSA

JUCEHA

CIRTIPICO o tEoIgllo EX ,7/06/202! 17.21 SOB x" ?0210320934.
PE€|'IOCOIO r 210320931 DB r7/O5/2021.
cóDroo D! vaRrrrcàÇIo: 12104290r9a. csP., DÀ slDl: 15371501000159
xrR!! 21200730929. COX EPúrlOg . 76/O7/2O2a.
BRÀgÚ Eoap pRoDglos tdDrcos I EosDrtÀLÀtls !1Da - lPP

confra 6 dados do sro 4 htF§://s.lodb[ãl.ripb-Jus.& ôu consun o ood]h6ro .h: httpisr/Ezêvêdobasros.nol.b./dodhdro/1553918062' I g2IX03€7
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SEXTA ALTERAçÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EÍSPRESÁRN LIMITÂDA

"BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP "

Folha

JI'IC!À COMERCIÂ!, DO ESTÀIO Dô t,iÀRÀ!'EÁO

CIRTIEICO o REGISIRO gt 16/L!/20\6 17:01 soB N' 201608252a5
pRorocot,o: !60a25245 DE La/La/2016. CóDIGO DE VERTFTCÀçÃO,
1160?50737,1. IIRE: 21200?80929.
BRÀsrL Eosp pRoDoros lóDrcos E EosPrtÀúÀR8s LTDÂ - EPP

i
,1

Pelo presente instrumento e na melhor foÍma de direito, MARLENE FARIA
BARBOSA, brasileira, natural de Ceres (GO), casada em regime de comunháo parcial de
bens, nascirJa em 07/0í1956, técnica em contabilidade, portadora da Carteira de
ldentidade N.o 413.960SSP/DF, CPF N.o 872.115.803-72, residenle e domiciliada à Rua
das Jaçanãs, No 02, Qd. 12 - Ponta do Farol, CEP: 65.077-190, São Luis (MA) e, MANOEL
DETINHO PEREIRA, brasilêiro, natural de Meiropolis (PB), convivente em uniáo estável,
nascklo em 2510411950, empresário, portador da Carteira de ldentidade N.o
05587054201s.7 -SSP/MA, CPF N.o 080.272.853-72, resiJente e domicitiado à Rua tvar
Saldanha No 15, QD 124, JaÍdim São Cristóváo, Sáo Luís - MA - CEP: 65010-000, únicos
sócios da sociedade empresária BRASIL HOSP PRODUTOS iltEDICOS
E HOSPITAIÂRES LTDA EPP, estabelecida à Avenida Ana Jansen, No í040
- São Francisco, CEP: 65.076-730, São Luis (MA), devidamente registrada na JUCEMA
sobon.o21200780929, por despacho do dia 'tí de abril de 2012, e no CNPJ
sob o n.o 15.377.$1/0001S9, resolvem de comum acoÍdo alterar e consolidar o seu
Contrato dê Constituição e alteraçôes, de acordo com as Cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O socio MANOEL DETINHO PEREIRA, acima identificado e
qualificado, com a anuência de sua companheira DULCELI SILVA PEREIRÂ, brasileira,
portadora da Carteira de ldentiriade N.o 038704172010-6 SSP/MA, CPF N.o 33í.956.84&
49, residente e domiciliada à Rua lvar Saldanha No 15, QD 124, Jardim São Cristóváo, São
Luís - MA, possuidor de 50.000 (cinquenta mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real)
cada, tolalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se retira da societlade, cedendo e
transferindo neste ato ao novo sócio admiüdo neste ato Sr. LUIZ ITARQUES BARBOSA,
brasileiro, natural de Caxias (MA), casado em regime de comunhão parcial de bens,
nascido em 24lO4l1W9, empresário, portador da CarteiÍa de ldentidade N.o

055154322015-1 -SSP/MA, CPF N.o 026.232.501-20, residente e domiciliado à Rua das
Jaçanãs, No 02, Qd. 12 - Ponta do Farol, CEP: 65.077-190, São Luís (MA), dando plena e
inevogável quitaçáo.

CúUSULASEGUNDA:
De acordo com a cláusula primeira, o Capital Social Íicará assim distribuÍdo:

JUCEr.lÀ
LÍ 1iân The!ê.â _Rodrigu.s ü.ratoEçà

SECREIÀRIÀ-GERÀú
sÃo núÍs, 16/11/2016

{w. ..q)!. sa fâc 11 . @ . gow . br

NOIíES QT. COTAS VALOR R$
LUIZ MARQUES BARBOSA 50.000 50.000,00 50
MARLENE FARIA BARBOSA s0.000 50.000,00 50
TOTAL í00.000 í 00.000,00 100

À vàltaraarâ alêát. alocüríêrro, sê t!E'rêê6o, ti.cà sujêlto à ccqrrovâção atê sE àutêEticldâatê Eo8 r€aP.ctivoa PorÊâ13.
r;foínâldo s.us r.lrPêêtÍwoB c6dtgos d. vêriflcação
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cúusULA TERCEIRA:
A adminhtração da sociedade cabeÉ a ambos os sócios, com poderes e

atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em
ativkJades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçÕes seja em fuvor de qualquer
das cotistas ou de terceiros, bêm como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro.

CLÁUSULA QUARTA:
Os administradorcs declaram, sob as penas da lei, de gue não estÉio impedidos

de exercer a administraÉo da sociedade, por lei especial, ou em virlude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamenter o acesso a cargos públicos; ou por crime hlimentar, de prevaricação,
peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contÍa o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da conconência, contra as relaçÕes de
consumo, fé pública, ou propriedade.

CúUSULAQUINTA:
As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arguivados e que náo foram
expressamente moditbados por esh alteração continuam em v§or.

CONTRATO SOCIAL
coNsoLrDAçÃo

Pelo presente instrumento particular de consolilação de contrato social, os
abaixo-assinados:

MARLENE FARIA BARBOSA, brasileira, netural de Ceres (GO), casada em regime de
comunháo universal de bens, nascida em 07/05/1956, técnica em contabilidade, porladora
da Carteira de ldentidade N.o 413.9ô0§SP/DF, CPF N.o 872.1'15.803-72, residente e
domiciliada à Rua das Jaçanâs, No 02, Qd. 12 - Ponta do Farol, CEP: 65.077-190, São
Luis (MA) e;
LU|Z ilARQUES BARBOSA, brasilêiro, natural de Caxias (MA), casado em rêgime de
comunhão parcial d6 bens, nascido em 24lo4l1!349, empresário, portador da Carteha de
ldentidade N.o 055í5«122015-í-SSPÀ A, CPF N.o 026.232.501-20, residenle e domiciliado
à Rua das Jaçanãs, No 02, Qd. 12 - Ponta do Farol, CEP: 6,5.077-190, São Luis (MA).

CLÁUSULA PRIMEIRA:
A sociêdadê êmpresarial tem por nome de: BRASIL HOSP

PRODUTOS T'ÉDrcOS E I{OSPITALARES LTDA- EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA:
A sociedâdê tem sua sede à Avenida Ana Jansen, No 1040 - São Francbco,

CEP: 65.076-730, São Luis (MA).

JUrf!À coMBRcrÀL Do EstÀDo Do MÀRÀNEÀo

cEirrFrco o REGrsaRo d L6/u/20L6 17:01 8oB N' 2016082s245
pRoaocoto: L6oa25245 DE 74/lL/20L6. CóDIGO DE \raRlFrCÀÇÃO:
1160250?374. tlIR!: 21200?80929.
Bx,Àsri gosp pRoDuaos ldDrcos E EosprrÀr,ÀREs ,,TDÀ - EppJUCE},tA

LÍ1laE Íh.rêaà RodrlsuêB x.ÀdoEçâ
sEcRErÁRrÀ-cERÀr

sÂo LúÍs, 16 / r1l? 016
vw.úpÍêaàfâct1.Dâ.gow-br

À valldâd. dê6rê docun.ato, sê f4,!êsgo, rica BUJ€ito à cc!üp!ôvâçãô d. suâ àut.Dticid.dê Ãoa r€apêctlwoa portai!.
lÀfôrúaDdo sêus t€El,êêt1vo. c6dlgos d. w.rtficâção
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CLÁUSULA TERCEIRA:
O objeto sochl da sociedade é de:

F Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, ciúrgico,
hospitalar e de laboratórios;
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
ConÉrcio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
Comércio atacadista de pÍótêses e artigos de ortopedia;
Comércio atacadista de produtos odontol@icos;
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
Comércio atacadista de artigos de escritóÍio e de papelaria;
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-
médico-hospitalar; pertes e peças;
Comércio atacadista de bombas e compressorês; partes e peças;
Comércio atacadista de outras máquinas e equiparn€ntos não especiÍicados
anteriormente; partes ê peças (alarmes ehtrônicos, aparelhos de medida e
precisâo);
Comércio ahcadbta de outros produtos quÍmicos e petroquímicos nâo especiftcados
anteriormente (álcool em gel, álcool etÍlico);
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem pÍêdominância de alimentos ou
de insumos agropecuários;
Comércio varêjista de produbs farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
Comércio varejista de cosméücos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
Comércio atacadista de tecidos;
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
Comércio atacadista de aÍtígos de armarinho;
Comércio atacadista de artigos do vestuáÍio e acessórios, exceto profissionais e de
sêgurança;
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança
do trabalho;

D Comércio atacadista de calçâdos;
F Comércio atacadista de bolsas, malas e artbos de viagem;
F Comércio atacadista de equipamentos elétrícos de uso pessoal e doméstico;
F Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstlco;
> Comércio atâcadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
! Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
) ConÉrcio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliaç
F Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com

atividade dê fracionamento e acondicionamento associada;
F Comércio alacadista de oulros equipamentos e art'tgos de uso pessoal e doméstico

n áo especificado anteriormente (aparelhos para ginástica);
D Comércio atacadista de equipamentos de informática;
) Comércio atacâdista de suprimentos para informáüca;
F Comércio atacadista de máquinas e eguipamentos par.l uso comercial - partes e

peças;
) Comércio varejista de calçados;
F ConÉrcio varejistâ de produtos saneantes domissaniÉrios;

.rr!f!À colGRcrÂú Do !6TÀDo Do üÀRÀ!{EÃo

cEtaIFIco o REGISTRO g ,.6/LL/20!6 1?:01 608 N' 201608252,15-
PROaOCOT,O: 760A25213 DÉ t1/L7/2016. CóDrGO DE I,B&IFICÂçÃO:
11602507374. lillRE: 212007a0929.
BRÀsr! Eosp pRoDEaos túDtcos B sosptrÀLÀREs LrDÀ - EppJUCEMA

LÍIlâD lb€rêaà Rodrlqüês üêldoEça
sEcREtÁRrÀ-cBRÀú

sÂo I',uÍ8. 16lr1l2016
rB. @prêBaf àc 11 . Dâ . gow..rrr

À wâtld.at. d.st. d@ur@ro, se rryrês.o, flcâ €uJêito à cdprovâção d. suâ âutêEtlcldàdê EoB r.spêctlvoÊ portâl8
IEforúâEdo s.us rêsPêctlvos códlgos d. w.rlflcâção
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RubÍica:

D ConÉrcio varejista de outros pÍodutos não especificados anteriormente (adornos de
natal);

>' Transporte rodoviário de carga, exceto produtos pêrigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e intemacional;

! Confecçáo de Roupas profissionais, exceto sob medida;
) Transporte rodoüário de produtos perigosos.

CúUSULA QUARTA:
O capital social da sociedade á de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em

100.000 (cem mil) cotas de valor unitário R$ 1,00 (hum real) cada, já integralizadas em
moeda corrente do País, pelos sócios abaixo:

. CLÁUSULA QUINTA:
A sociedade tem seu prazo de duraSo indeterminado.

CúUSULASEXTA:
As quotas são indivisíveis e náo poderão ser cedidas ou transÍerllas a terceiros

sem o consenümento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condiçÕes
e pÍeço direito de preferência paÍa a sua aquisição se poshs à venda, Íormalizando, se
realizada a cessão delas, a alteração contrafual peÍtinente.

GúUSULA SÉTIMA:
A responsabilidede de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariarÍEnte pela integralizaçáo do capital social.

CúUSULA OITAVA:
A administraçáo da sociedade cabe a ambos os sócios, com poderes e

abibuições de administrar autorizado o noÍre empresarial, vedado, no entanto, em
alividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçÕes seja em Íavor de qualquer
dos cotistas ou de terceiros, bem como oneEr ou alienar bens imóveis da sociedadê, sem
autorizaçáo do outro.

CLÁUSULA NONA:
Ao término de cada exerclcio social, em 31 de dezembro, a administradora

pÍêstará contas justificadas de sua adminístração, procedendo à elaboraçáo do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado êconômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quohs, os lucros ou peÍdas apuradas.
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NOÍIES QT. COTAS VALOR R$ o/o

MARLENE FARIA BARBOSA 50.000 50.000,00 50
LUIZ MARQUES BARBOSA 50.000 50.000,00 50
TOTAL 100.000 100.000,00 100
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cúUsuLA DÉoIMA:
Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que náo eslão impedidos

de exercer a administração da sociedadê, por lei especial, ou em virtude de condenaçáo
criminal, ou por se ênconfarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporaÍiamenle, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçáo,
peita ou subomo, concussão, peculato, ou conha a economia popular, conha o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçôes de
consumo, fé pública, ou propriedade.

PaÉgrafo Único:
Fica faflltâdo aos administredoíes, atuando individualmente, nomeaÍ

procuradorcs por um período indeterminado, devendo o inslÍurnento de procuraÉo
especificar os atos e sêÍêm prâticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA DÉcmA PRIMEIRA:
Nos quabo meses seguintes ao término de exercício sociel, os sócios

deliberarão sobÍe as quotas e designarão administrador quândo for o caso.

cúUSULA DÉcmA SEGUNDA:
A sociedade poderá a quahuer tempo, abrir ou Íechar Íilial ou outra

dependência, mêdiante alteração contratual assinada por todos os sócios.

cúuSuLA DÉcffiA TERCEIRA:
Os sócios poderáo de comum acordo, fxarem uma retirada mensal, a título de

'pró labore", observadas as disposiçôes regularnentares pertinentes.

CúUSULA DÉcmA QUAR,TA:
Falecendo ou interditado quahuer sócio, a sociedade continuará suas

atividades com os herdeiros, su@ssores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo
interesse destes ou dos sócios Íemanes@ntes, o valor de seus haveres será apurado e
liquirlado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada
em balanço especiaknente levantado,

Parágrafo Único:
O mesmo procedimento será adotado em outros ca§os êm que a sociedade se

resolva em relaÉo a seu sócio.

JUCEl.lÂ
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CLÁUSULA DÉGIMA QUINTA:
Rubrica: {\

Fica eleito o foro de Sáo Luis, Estado do Maranhâo, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigaçôes resultantês deste contrato.

E por estarem asslm justos e contratados, assinam presente instrumento de
forma, data e teor.I, em 03(três) vias, de igual

São LuÍs ( de novembro 6.)

MARLENE FARIA BARBOSA
cPF N.o 872.115.803-72

MANOE DETINHO PEREIRA
cPF N.o 080.272.853-72

R BARBOSA
F N.O .501-20

t9-Lrli S.I^-" Pü,tÍrÂ._
DULCELISILVA PEREIRA
cPF N.o 331.956.843-,09

LUIZ
CP

1e

.rDli'rÀ cot{lRcrÂL Do EsrÀDo ljo tGRÀNgÂo
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Rubdca:

Pelo presênte instrumento ê na rÍralhor formâ de dirêito, SILVIA MARIA LAGO
BRASIL, brasibira, natural de Bacabal (MA), casada em regime de comunhão univeÍsal dê
bens, nascida em 2710711953, êmpresáíia, portadora da Carteira de ldentidade N-o
1.194.682 SSPlPl, CPF N.' 004.432.833-89, residente e domiciliada à Avenida do Vale, No

06, Ed. Mont Pamaísse, Tonê Norte, ApP 901 - Jardim Renasença l, CEP: 65.075-660,
São Luis (lúA) e tIARLENE FARIA BARBOSA, brasileira, natural de Ceres (GO), casada
em regime de comunhão universâl dê bens, nascida em 07/05/1956, técnica em
contabilidade, portadora da Carteira dê ldêntidâdê N.o 413.960§SP/DF, CPF N."
872.115.803-72, re§dente e domiciliada à Rua das Jaçanãs, No 02, Qd. 12 - Ponta do
Farol, CEP: 65.077-190, Sáo Luis (MA), únicas sócias da sociedade empresária
BRASILHOSP - BRASIL PRODUTOS IúÉDICOS E HOSPITALARES LTOA - NiE,
estabelecida à Avenida Ana Jansen. No 1040 - São FEncisco, CEP: 65.07G730, São Luis
(MA), devidamente registreda nâ JUCEMA só o n.o 21200780929, por dêspacho do dia 11

de Abril de 2012, e no CNPJ sob o n.o 15.37.501/000'l-69, resolvem de c,omum acordo
altêrar e consolidar o seu Contrato dê Constituição e alteragões, de acrrdo com as
Cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIilIEIRA:

. A sociedade girará sob novo nome empresarial: BRASIL HOSP PRODUTOS
TEDICOS E HOSPITALARES LTDA.IIE.

CLÁUSULA SEGUilDA:
A sócia Sra. SILVIA MARIA LAGO BRASIL, acimâ id€nliÍicada e qualificada,

de 90.000 (noventa mil) cotas de valor nominel R$ 1,00 (um rêal) câda,
totalizândo R$ 90.000,00 (noventa mil rêais), se ÍetiÍa da sociedade, ê cedendo e
tÍansÍerindo neste ato, 90.000 (Noventa mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada,
totalizândo R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) ao novo sócio admitido neste ato Sr.
ITARCUS AURELIO DA COSTA BARROS, brasileiro, natural de São João dos Palos
(MA), casado em rêgime de sepaÍaçáo parcial de bens, nascido em 1AOA1977,
empresário, portadoÍ da Carteira de ldentidade N.o 034769212008-9 -SSP/MA, CPF N.o

749.416.233-M, rasidente e domiciliado à preça Raimundo Simas No 65, Centro, Grâjâú
MA - CEP: ô5.940-000, dando plena e inevogável quitação.

CúUSULA TERCEIRA:
De acordo com clausula segunda, o Capit?l SociãlticâÍá assim distÍibuÍdo

Do rsaÀDo Do xrxrlü.Io

QUARTA ALTERAçÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAçÃO OA SOCIEDAOE
EMPRESÁRIA UMITADA

"BRASILHOSP. BRASIL PRODUTOS TEDICOS E HOSPITALARES LTDA. iIIE "

clxllPtcô o REoIETRo El ll/05/2016 12,23 9OB !Í" 2016033S450
pRoÍocoLo: 16Ô3!ga5o DE lo/05/2o75. C6DÍAO Dl VAtrrrCrÇIO,
1160o!5or76. xIRl: 21200?30929-
B!Àsr! Bosp pioDotos ldDrcog ! EospraÀrr.rrs LTDÀ - xEJUCEI,IA

Lili.ô Thú.r! RôdÍfgrár L.ÃaioDç.
sEcútl! o!lÀ!

slo Lsrs, u/05/20r5
M..4r..r.f .cl l.u. gú.br

r w.ltahA. d..t. ôocúôtê, .. 14'r..to, É1.. rul.1tê a ooqrrow.gto d. 3u: .ut.Éttê1a.d. ú. ...t»êt1vo! IE.t.l.
Iôto altô r.us !..!.étlvo. cóaUg6. ar. v..itlcàçlo

NOMES QT. COTAS VALOR R$ To

iIARCUS AURELIO DA COSTA BARROS 90.000 90.000,00 90
MARLENE FARIA BARBOSA 10.000 10.000,00 10
TOTAL 100.000 í 00.000,00 í00



CúU§ULA QUARTA:
A administraÉo da sociedade caberá sócia frIfi8f,8'+"'&*ntos", com

poderes e atribuiçÕes de administrar autorizado o nome êmpres€lrial, vedado, no enlanto,
em atividadês estranhas ao interesse social ou assumiÍ obrigações se,ia em favoÍ de
gualquer das cotistas ou de terceiros, bem mmo oneraÍ ou âliênar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro.

CúUSULAQUINTA:
A administradora dêclara, sob as p6nas da lei, de que não está impêdida de

exeÍDêr a administração da sociedade, por lei apecial, ou em ürtude de condênaÉo
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a caÍgos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
pêita ou subomo, concussào, peculato, ou contÍa a economia populaÍ, contre o sislema
financeiro nacional, conha normas de dêfusa da conconência, conlra as Íelações de
consumo, É pública, ou propr'ledade.

CúUSULA SEXTA:
A sociedade teÉ como objêto social:

> 46451/01-CoÍn&cio atacadista de instÍumentos e mateÍials para uso médico,
ciúÍgico, hospitalar e de laboÍetórios;

> 4646-0/01-Comércio ahcadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
> 4644-3/01-CoÍnércio atacadista de medicâmentos e drogas de uso humano;
> 46451/o2-ComéÍcio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
> 4645-1/03-ComéÍcio atacádista de produtos odontológicos;
> 4646-0/02-Comércio aEcadieta de produtos de higiene pessoal;
> 4647901-CoÍÍréÍcio atacadista de artpos de escritório ê de pâpelaria:
> 4664-8r!Gcomércio atacadista de máquinas, aparêlhos e êquipaÍnentos paÍa uso

odonto-médiehospitâhr; paÍtes e peças;
) 4669-9/01-Comércio alacadista de bombas e compÍêssoÍes; partes e pagas;
> 4669-9/9ScoméÍcio atacadista de outras máquinas ê equipamentos não

especiíicados anbÍiormente; partes e peças (alarmes eletrônicos, âparelhos de
mêdkla ê precisáo);

> 46&4-2l99-Comércio atacadista de outros produtos quimicos e petroquÍmicos não
espscmcados antsrioÍmente (álcool eíÍr gel, álcool etllico);

> 4693-'1/0Gcomércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de
alimentos ou de insumos agropecuários;

> 4771-7101-Csnércio varejista de prodúos farmacêuticos, sem manipulaçâo de
formulas;

! 4772-5l00-Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e dê higiene
peseoâl;

) 4773-3/0GCornércio varêjista de art§os médicos e ortopédims:
> 4641-9/01-Comércio atacadista de tecidos;
> 4641-9/02-Comércio atacadista de artigos de camâ, mesâ e banho;
> 4641-9/0&Comércio eEcadista de artígo3 de armarinho;
> 4642-7n1-CoÍÍtércio atacedista dê artigos do vestuário e acessóÍios, exceto

proÍissionais e de segurançe;
> 4642-7102-Cotércio atacadista dê Íoupas e acessóÍios para uso pÍofissional e de

segurança do tÍabâlho;
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Ru! 4643-5/01-Comércio atacadista de calçados;
> 4643-5/02-Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
>' 46494/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e

doméstico;
> 4o49-4/02-Comércio atâcadista de aparelhos eletrônicos de uso pêssoal e

doméstico;
) 4649-4m3-Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreâtivos;
> 46494/0+CoÍnercio atacadista dê moveis e arligos de colchoaÍia;
> 4649408-ComéÍcio atracâdista de produtos de higiene, limpeza e consêÍvaÉo

domiciliar;
) 4649-4/0$Comárcio atacadista de produtos de higiênê, limpêza ê consêrvagâo

domiciliar, com atividâde de Írâcionamento e acondicionâmento associada;
> 4649-4/99-Comércio atâcadista de ouhos equipamentos ê artigos de uso pessoal e

donÉstico nâo especificado antaÍioÍmente (aparelhos para ginásüca);
> 465 í 4/O1-CoÍnércio atacadisb de equipâmentos de infoÍmática;
> 46516/02-Comércio atacadista de supÍimentos para informática;
> 48656/00-Comércio atacadista de máquinas ê equipamentos para uso comercial -

paÍtes e peças;
> 47à2-A0lOot\Ércio varejista de calçados;
> 47894/05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitári{os;
) 4789-0/99-Comércio varejista dê outros pÍodutos não especificados anteriormente

(adomos dê natBl);
> 493G202-TranspoÍte rodoviário de cerga, exceto produtos perigosos e mudanças,

intêrmunicipal, interestradual e internaciônali
> 14134/01-Corúeoção de Roupas proÍissionais, excÉto sob medida;
F 4930-?03-Transpode rodoüário de produtos perigosos.

cúUsULA SETIMA: As Cláusulas ê condiçõês estábêlecadas em atos iá
aÍquivados e que náo Íorâm exprêssâmente modiÍicados por esla alteÍâÉo conünuam em
ügor.

CONTRATO SOCIAL
coNsoLrDAçÃo

Pelo prêsenlê instrumento paÍticular de mnsolidaçáo dê conÍato social, os
abaixo assinados:

MARLENE FARIA BARBOSA, brasilêira, natural de Ce.es (GO), casada em regime de
comunhâo universal de bens, nascida em 07/05/1956, técnica em contabilidade, portadora
da Carteira de ldenüdade N.o 413.96GSSPIDF, CPF N.o 872.115.803-72, residente e
domiciliada à Rua das Jaçanãs, N0 02, Qd. 12 - Ponta do Farol, CEP: 65.077-190, Sâo
Luis (MA) ei
MARCUS AURELIO DÂ COSTA BARROS, brasileiro, natural de Sâo Joâo dos Patos
(MA), casado em regime de sêparâção parcial de bens, nascido em 18n2119n,
empÍesário, portador da Cartêirâ de ldentidade N.' 034789212008-9 -SSP/MA, CPF N.o

749.416.23904, rêsidente e domiciliedo à praça Raimundo Simas No 65, Centro, CEP:
65.940-000, Gmlaú ([ilA)
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PrE,cessoilfiút g§rul;a

CúUSULA PRII,EIRA:
. A sociedade empresarial tem por nome de: BRASIL HOSP PRODUTOS

ilEDICOS E HOSPTTALARES LTDA - UE.

GúUSULA SEGUNDA:
A sociedade lêm sua sedê à Avenida Ana Jansên, No 1040 - Sâo Francisco,

CEP:65.07S730, São Luis (MA).

CúUSULA TERCEIRA:
O objeto social da sociedade é de:

D 4645-1/01-ConÉrcio atacadista de inslrumenlos e matoriais para uso médico,
ciúrgico, hospitalar e de laborâtórios;

> 4&164/0í-CoÍnercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
F 46t14-3/01-Comércio atacadista de medbamentos e drogas de uso humano;
> 4645-1/02-Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopediâ;
> 4645-1/03-Comércio atscadista de produtos odontológicos;
> 4646-U02-Coínércio eEcadista dê produtos de higiene pessozrl;
> 4647€/01-Comércio âtâcâdista dê artigos de êscÍÍtório e de papelaria;
> 4664{/00-Comércio atacadi6ta de máquinas, aparêlhos e êquipamentos para uso

odonto-Ínédbo+rospihlar; pertes e pêçâs;
> 4669-9/01-Comércio atacâdistâ dê bombas o compÍ€ssores; partes e pêças;
> 466$9/994omércio âtâcâdbta de outras máquinas e equipamentos não

especiÍicados antêÍioímentê; partes e peças (alarmes eletrÔnicos, aparelhos de
medida e píêcisáo);

> 4684-Z994omércio atacadbta de outros pÍodutos químicos e petoquÍmicos nâo
especificados anteÍiormênte (álcool em gel, álcool etilico);

! 4693-1/004oméÍcio âlacadista de mercadorias em geÉ|, sem pÍêdominânch de
alimentos ou de insumos agropecuários;

> 4771-7101-Comêrcio vareiista de produtos Íarmaéuticos, sem mânipulaÉo de
Íórmuhs;
4772-5100-Comércio varejista de cosméticos, proddos de perfumaria e de higienê
pessoal;

) 4773-3/00-Comércio vaÍejista dê artigos módicos e ortopédicos;
> 4641-9/014omércio atiacadista de tecidos;
> 4611-9/02-CoÍnércio âtâcâdista de artigos de câmâ, mesa e banho;
) 4641-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho;
> 4il2-7101-Comércio atacadista de artigos do vestuário e ecessórios, exceto

profissionais e de segurança;
D 4642-7102-Comércio atacadista de roupas e acâssódos para uso profissional e de

sêgurança do trabalho;
> 4ô4!5/0Í-ConÉrcio atacadista de calçados;
) 46415/02-Comércio atâcadistâ de bols*, malas e artigos de viag€m;
> 4il9.#01-Comércio âtâcadista dê equipamentos elátricos de uso pessoal ê

doméstico;
> 46494/02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e

doméstico;
) 4649.4/034omércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos ÍecreaUvos;
> 46494r!4-ComéÍcio atrcedista dê móveis e artigos de colchoaria;

DO BgaÀDÔ DO llXrrIsIO
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> 4649.4/08€omércio atacadista de produtos de higienê, limpeza e conservagáo
domiciliar;

) 4649.4/094orÉrcio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar, com atMdade de fracionâmêrúo ê acondicionâmento associada;

) 4649.4/9$ConÉrcio atacadista de outros equipamentos e aÍtigos de
doméstico não especmcado antieriormente (aparelhos para ginástica);

uso Dessoal e. ,,o*r*lt t0?í/7úl

> 4665{/0GComércio atacadista de máquinâs e equipamentos pam uso comercial -
partes e peÇâs;

> 47B2-A0l0oÍtÉrcio varejista de ca§ados;
}' 4789-00$Comércio varejista dê produbs saneantes doíÍtissanitários;
> 4789-0/99-Co.néÍcio varêjista de outÍos produtos não especificados anteÍionrente

(adoÍnos dê natal);
D 4930-2102-Íransporte rodoviário de carya, exceto pÍodutos peÍigosos e mudânçâs,

intermunicipal, interBstadual e internacional;
> 1413-4/01-CoflÍecção dê Roupas profissionais, exceto sob medida;
> 4930-2/0$TranspoÍte Íodoviário de Hodutos perigosos.

GúUSULAQUARTA:
O capitral social dâ sociedadê é de R$ 100.000,00 (cêm mil reais), divididos em

í00.@0 (cem mil) cotâs de valor unitário R$ 1,00 (hum real) cada, já integralizadas em
moeda conentê do Pais, pelos sócios abaixo:

CúUSULA QUINTA:
A sociedade têm sêu pÍazo de duraÇão índetarminado.

CúUSULASEXTA:
As quotes Bão indivisÍveB e não poderão ser cedidas ou fansfeÍidas a terceiros

sem o consênümento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condiçôes
e preço direito de prebÉnckl paÍa e sue aquisiçáo sê postas à venda, formâlizândo, se
realizada a cessão dêlas, a akeraçáo contratual pertinênte.

cúusulAsÉnmA:
A rBspoÍEâbilidade de cada sócb é rêstritâ ao valor de suas quotas, mas lodos

Íespondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA:
A administração da sociedade cabe a ambos os sócios, em onjunto ou

- sêparadamenE, com poderes e atÍibui@s de admínistÍaÍ autorizado o nome empresaÍial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interêsse social ou essumir obÍigações

irÚIf!À côr(ERcrÀI, Do lsrÀDo Do xÀRrNHÃÔ

> 4651€/01-Comércio âtacadistâ de equhementos de iníoÍmática;
>' 4651€/02-Comércio atâcâdistâ dê suprimêntos para infoÍmática;
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NOMES QT. COTAS VALOR R$ %
MARCUS AURELIO DA COSTA BARROS í00.000 í00.000,00 90
IIIARLENE FARIA BARBOSÀ 10.000 10.000,00 10
TOTAL t00.000 í 00.000,00 ,t00
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seia em tavor de qua§ua dos coüstas ou ds terceiros, bem mmo oneÍar ou aligffcBqs%.rmt 
Sffilof{imóvêis da socbdade, sêm autoÍização do outÍo. Foltral i-r 1.Lt

CúUSULANONA: Rubrica:;[_
Ao término de cada exerclcio soc'rel, em 31 de Dêzembro, a adminislradora

prestaÉ contâs justificadas de sua administrâçáo, procedendo à eleboraçâo do inventário,
do bahnço patrímonial e do balanço de lesulHo econôrnbo, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

cúusULA DÉGITA:
A adminbtrâdora declara, sob as pênas da lei, de que não está impedida de

exercer a âdminishaÉo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagáo
cÍiminal, ou poÍ se encontrarem sob os sfêitos dela, e pena que vede, ainda que
têmporâÍiamênte, o acesso a caÍgos públicos; ou poÍ crime falirnêntâr, dê prevaÍicação,
peha ou subomo, concxrssão, p€culato, ou contra a econoínia popular, contÍa o sistema
Íinanceiro nacional, conlra noímas de defesa da conconência, contra as relaçõ€s dê
consumo, Íé pública, ou pÍopdedade.

PeÉgnfo Único:
Fica facultado à administradora, atuando individualmente, nomear procurâdoÍe§

por um perlodo indeteÍminado, dêvendo o instrumento dê procuÍaÉo especificar os atos e
serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CúUSULA DÉCITA PRITEIRA:
Nos quatro meses seguintes ao Érmino de exêrcício social, os sócios

deliberaÍâo sobrê as quotas e designarão administrador quando foI o caso.

CLÁUSULA DÉCIUA SEGUNOÀ:
A sociedade poderá a qualquer têmpo, abÍir ou fechar filial ou outra

ependência, mediant€ alteração conlÍatuel assinada poÍ todos os sócios.

CúusULA DÉCIHA TERGEIRA:
Os sócios podeÍão de @mum acoído, fixarem uma retirada mensal, â tilulo de

'pró labore', observâdas as disposiçÕes regulementares pertinêntes.

CúUSULA DÉcIiIA QUARTA:
Falecendo ou intêrditâdo qualquer sócio, a sociedade continuará §uas

aüvidedes com os herdêiros, sr,rcesBorês e o irrcapaz. Nâo sendo possivel ou inexistiído
interesse destes ou dos sócios remanesoentes, o valor de seus haveres s€Íá apurado e
liquidado com base na situaçâo pâtÍimonial da sociedade, à data da resolução, verificada
oÍn balanÇo especialmente levantado.

PaÉgraÍo Único;
O mesmo procedimento seÉ adotado em outÍos casos em que a sociedade se

Íesolva em rêlaçáó a seu sócio.

,rÍrí!À coxlxcrÀr- Do EgTrDo Do l.Àx-§IlÃo
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CúUSULA DÉCIMA QUINTA:
Fica eleito o foro de São Luis, Estado do Maranhão, para o exerclcio e o

cumprimento dos direitos e obrigaçõês resultântes deíe contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam presenle instrumento dê
Alteração Contratual, em 03(bês) vias, de igual íorma, data e têor.

lrqab$fier-_ sãoLurs(MA), isdejaneirode20i6.

\l^"g*^u h^ag*;0.
SILUA MÀRI,A LÃGO BRASIL.

CPF N." 004.r82.833-Bd

A
Iowbqw\\ O DA COSTÂ

CPF N,o 7/í9.rtí6.23344

iIARLENE FARIA BARBOSÀ
cPF NJ 872.í í5.803-72
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QUINTA ALTERAçÃO CONIRAruAL E COTISOLIDAçÃO DA SOCIEDADE
EUPRESÁR|A LIUITADA

"BRASIL HOSP PRODUTOS ÍSEDICOS E HOSPITÂLARES LTDA . ME "

Pelo presente instuÍÍpnto e na melhor Íorma de direito, ISARCUS AUREUO DA
COSTA BARROS, brasihiro, natural de Sâo Joâo dos Patos (fulA), casado em rcgime de
separaçáo parcial de bene, naacido em 1810211977, empreúrio, poÉador da Carteira de
ldentidade N.o 03478921200&9 - SSP/MA, CPF N.o 749.418.2334, rcsidente e
domiciliado à praça Raimundo §imas ile 6§, Centro, Grajaú MA - CEP: 65.94M00 e
TBARLENE FARIA BARBGtA, brasileira, natural de Ceree (GO), casada em regime de
comunháo universal de bens, nascida em 07/05/195ô, técnica em contabilidade, portadora
da Carteira de ldentidade N.o 4í3.980-.SSP/DF, CPF N.o 872.115.803-72, rêsidenb e
docniciliada à Rua das Jaçanâs, No 02, Qd. 12 - Ponta do Faro| CEP: 65.0irl-190, Sâo
Lub (tlA), únicas sócias da sociedade empresária BRÂ§IL HOSP PRODUTOS iIEDICOS
E HOSPITALARES LTDA tE, estabeleck a à Avenida Ana Jansen, No í040 - São
Francisco, CEP: 65.076-730, Sáo Luis (MA), devidamente reglstrada na JUGEMA sob o n.o
2'1200780525, por deepacho do dia '11 de abril de 2012, e no CNPJ sob o n.o
í5.377.50í/0qr1€9, resohrem de comum acordo alterar e consolidar o seu CoÍrtrato de
Constituiçâo e alten@es, de acordo com ae Cláusulas abaixo:

CúUSULA PR!ilEIRA: O SóCiO MARCUS AURELIO DA COSTA BARROS, AC|MA
identificado e qualificado, possuidor de 90.0fi) (noventa mil) cotas de valor nominal RS 1,00
(um real) oada, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais), se Íetira da soci«lade,
cedendo e transíbrindo nêste ato, 40.000 (quarenta mil) cotas de valor nominal R$ 1,00
(um real) cada, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a sócia ilARLENE FARIA
BARBOSA e cedendo e transÊdndo neete ato, 50.000 (cinquenta mil) cotas de valor
noÍninal R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 50.000,00 (cinqtnnta mil reais) ao ffvo
sócio admiüdo neste ato Sr. IIIANOEL DEilNHO PEREIRA, brasileim, natural de
Vreiropolis (PB), solteiro, nascido em 25/04/1950, emprêsário, portador da Carteira de

ade N.o 05587054201$7 -SSP/MA, CPF N.o 080.n2.853-74 Íesidente e
ciliado à Rua har Saldanha No 15, QD 124, Jadim Sâo Crietóvâo, São Luis - UIA -
650'tO-000, dando plena e irÍevogável quitaçâo.

SULA SEGUNDA:
De mrdo cqn a cláusula prineira, o C4ital Sochl ficaÉ assim disüibuldo:

r{oilEs aT. coTAs VALOR R$ %
I$ANOEL DETINHO PEREIRA 50.000 50.000,00 50
ITIARLENE FARIA BARBOSA 50.000 50.000,00 50
TOTAL ,t00.000 í00.000,00 ,t00

Nr
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CLÁU§I'IÁTERCEIRA: 
RUbíICA:U=

A adminisffação da sociedade caberá sócia ilarlene Farla Barboea, com
podercs e atsibuQões de administrar au§izado o Íxxnê êÍnpÍesaÍial, vedado, no entanto,
ern atividadeg estranhas ao interesse social ou aseumir obrigagOes s$a em favor de
qua§uer das cotistae otl dê Erceiros, b€m coro onerar ou alienar bens imórleie da
sociedade, sêm eúorizaçâo do oubo.

CúUSUIáOUARTA:
A administrdora declara, sob re penas da leí, de que nâo eetá impedHa de

e)(ôrcêr a adminisbaçào da sociedade, por lei especial, ou om viilude de condenaçâo
criminal, ou por se €írconhar€fl! sob oe eúeitos deh, a pena que vede, ainda que
tenporariameÍ{e, o aces-so a cargos púb§coe; ou por crime falimentar, de prevaricaçâo,
peiE ou suborno, concrrssâo, pecuhto, ou conüa a emnomia popuhr, contra o sistema
financeiro naciqul, @nha noÍmas de deftsa da conconência, contra re relaçÕes de
consumo, É pública, an propriedade.

CúUSULAQUINTA:
As Cláusulae e condiçõêo estabdecidas sm atos já aquivados e que nâo bram
expÍessamente modificados poÍ esta aÍtaração continuam em vigor.

CONTRATO SOCIAL
CONSOLIOAÇÃO

Pelo pÍesênts instrumento particular de consolidação de conúato social, os
abaixoe ssinados:

tlARLEt{É FARIA BARBOSA, brasileira, netural do Ceres (GO), casada em regirne de
comunháo univesal de bens, nascida em 07/05/1956, técnica em contabilidade, portadora

' da Carbira de ldenüdade N.o 413.960-SSP/DF, CPF N.o 872115.80!72, reeidenb e
domiciliada à Rua das Jaçanâs, No 02, Qd. í2 - Ponta do Farol, CEP: 65.077-í90, São
Luis (MA) e;
UÀNOEL DETII{HO PEREIRA, brasileiro, natral de Veiropolis (PB), soltelm, nascilo em
2104/1950, empreoárb, portador da Carteira de ldentidade N,o 05587054201$7 §SP/Iú4,
CPF N.o 0Íl;0.272.85U72, resirente e domicilido à Rua lvar Saldanha No 15, QD 124,

São Crístóváo, CEP: 65010-000. Sáo Luís - MA.

LA PRIilEIRA:
A sociedade empresarial lem por nome de: BRASIL HOSP PRODUÍOS

mÉucos E HoSPITALÂRES LTDA-IIE.

GLÁUSUI-A SEGUNDA:
A sociedade bm sua sede à Awnkla Ana Jansen, No 1040 - São Francisco,

CEP:65.07&730, Sâo Luia (MA).

JUCEI,IA

.,T'NTÀ CO!{ERCIÀú DO ESAÀDO DO !{ÀRÀTTEÃO

cERaIFÍco o RlCIsrRo Ér4 21/05/2oLS 10:25 soB !l" 20160355t27
pRorocoÍ.o: 160355{2? DA 2a/05/2016. CóDrGO DE \'EitFrCÀÇÀO'
11600{95743. t{IRB! 21200?809?9.
ÊRÀsrL Eosp pRoDuros rdDrcos E aosPrrÀúÀtlg r,rDÀ - EPP

ú111âD tàêr.iâ,iodrlEuêa .EdoDçâ
SECiEIÀR!À GERÀI,

sÃo tvia, 21/ 05/201.6
t lrv . €úP!.Éâ fac 1I . Da . gow . br

À wallal.at. at€sr. atocr!.rro, sê Lttpr.sáo, Ítca iulêtto à coqxov.çâo d. .nâ âut.rtlclaiad. rro§ t..P.ctlwo3 l,ôrtâ1.'
t;foBDdo !.ú. r.ll,.ctiwt códiso. d. v.rtÉlc.çIo

A

U


