
Processo: 
Folha: 2.
Rubrica: 

PREFEITURA DE 

SÃO LUIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDF, IOLOGICA E SANITÁRIA 
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ATESTADO SANITÁRIO N.o 002339/2020 

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÁNÇIA EPIDEMIOLÓGICA E 
SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os 
termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de OS de agosto de 1996, concede licença 
a firma BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.- Nome Fantasia: BRASIL FIOSP 
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAIÀRES - UNIDADE sANEANIts DOMISSANITÁRIOS - CNPJ 
re:15.377.501/0001-69, para funcionamento de COmtaCtO ATACADISTA SANEANTES 
DOMISSANYTÁRIOS. situada na ,\ V11 Ana Jansen, 1040. •Sâo Francisco, nesta cidade, sob a responsabil idade 
leenica de Luiz Marques Barbosa Junior, CRFIMA n" 1591 

Sa0 LtliS(MA), 22 de Dezembro de 2020. 

Zum Intuir° Rodrigues Teresiaha iJas J.0. Lobo 
Coordenadora de Vinilâncla Superintendente Vigildneia 

Sanitária Epidemioló ica e Sanitária 

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá 
validade de um (01) ano a partir da data de expedição. conforme Lei Complementar 

Estadual n°039, de 15.12.1998, sendo obrigauSrto a sua renovação. 

Disisão deCadastro e Infor soo 

Mura rpt 

Confira os dados do ato em https //selocholtal tIpO jus br ou Consulte o Documento em haps Hazevadobastos not bridocumento/155391902215725605360 

o Autenticeião Digital Codigo• 155391902215725605360-1 o Cartório Azevedo Bastos Fe .0 D5ta; 1910212021 09:13.16 
r:2 Valor Total do Ato: RS 4,66 
á Selo Digital Tipo Normal C ALE49110-XR9E;. 

Ar. Pr no Kcarde Epdatio PI.oÀ , 1 
Bolara doic Estado. _Poio - 

37445404 • cartocio0...dobAcdd.o., V diCA., &,oS i4 Cavalcanhi 

r). rala. datercosiobacco.dok to 1,1,1 

o 
.5
oc o

2,-; 
O -o c co tD 
COO 
O c 

sj • z c.) E 
• g , o E 
é-i o cs 
9 cl) ' 
2 12 o
O „, 
•  •-o 
'-ao 
O 

C3 C 
't o 

CM O) t 
a) "5 G) Dco .E 
2 COg 
• co ct 

(1) Z 
o, a a, 

o 0 
• a, o 

o cao, c
xti o 

• 15) 
• Dl 1-
E a) o  •-0 c 

E 
• D1 8 

z 
CO m w - • cl) 

Lm o- E > cO-• 0 o 
O 13 c,
O "r& 

17- ou)
o E 0

z e 
▪ u) 
• > 
• rd' § o. o_ 
• r-r) 
• < 

01— 'Do 
• Z 
-5) w 

cà 
o 0 '5 
z, o < 
C Z FI) 
g} O § 
a) W o 

O 
Ta 22 'o 

al) 
• W 
O (f) (,) 
O — 
E Q8 n O 

o 1.":1 

co :0
< 

00 t• 
o co 

15. 2 77, 
(/) • .521 <C E tn 

• 15 
a> '2
E G 8 
• O k 
-8 

• 3 e,
W C 

t3 ge,2. `°-• w 
o o w> 



Processo: 2103C 
Folha: 
Rubrica: 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

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

http://wvvw azevedobastos not.br 
E-mail. cartono@azevedobastos,not,br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc. . 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registra! no Estado da Paraiba, foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo Selo Digital- ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba. endereço 
https://corregedoria.tjpb jus br/selo-digital/, 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BRASIL HOSP Produtos Medicos e Hospitalares 
Ltda tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BRASIL HOSP 
Produtos Medicos e Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório 

Nesse sentido, declaro que a BRASIL HOSP Produtos Medicas e Hospitalares Ltda assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que 
regulamentou o artigo 3°, inciso X da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de 
digitalização dos documentos fisicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e Integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A. §7°, da Lei Federal n° 12.882/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico, 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/03/2021 12:38:53 (hora através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BRASIL HOSP Produtos Medicos e Hospitalares Ltda ou ao Cartório pelo endereço 
de e-mail autentica@azevedobastos not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigitaLazevedobastos. no t br e informe o 
Código de Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponivel para consulta em nosso site 

'Código de Autenticação Digital: 155391902215725605360-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8935/94, Lei Federal n° 10406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

O referido é verdade, dou fe 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b888073ffacd526f23e711174c34313a5004692edf8c1266ae44e3bb9a7d0d3Odacbdd9065a19fcb8616d9c3ef88b358119fc 
36fa768a74fa93d3ee7bf57b1392c 

Presidencia da Repúbfica 
Casa Ove 

Medida Peosesárla N2 200 
00 20 deagosto 0e 2001 

ICP 
Brasil 



PREFEITURA DE 
"NP 

SA0 LUIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAN TÂRIA 

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ATESTADO SANITÁRIO N.° 002342/2020 

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIGLÓGICA E 

SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os 

termos dos artigõs 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de OS de agosto de 1996, concede licença 

a firma BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS C HOSPITALAUS LTDA. - Nome Fantasia: BRASIL HOSP 

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - UNIDADE MÓVEL PLACA OXT 62/7 - CNPJ 

NP:15.377.501/000149. para funcionamento de TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS PARA 

SAÚDE E PRODUTOS DA PORTARIA 344/98. situada na Mn Ana Jansen. 1040. São Francisco, nesta cidade 

Sao LuiS(MA), 22 de Dezembro de 2020 

Zil enheiro Rodrigues Teresinha d . D. Lobo 
Coordenadora de Vigilância Superintendente Vigilância 

Sanitária Epidetniologica e Sanitária 

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visivel à fiscalização e terá 

validade de um (0)) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar 

Estadual n°039, de 15. 12,1998. sendo obrigatório a sua renovaçãO. 

Divisão de Cadastro e lntbrrnaçáo 

Al-sara rpt 

Confira os dados do ato em https fiselodigdal kwh jusbr ou Consulte o Documento ern httpafiazevedobastos notar/documento/155391902211388817204 

O Autenticação Digital Código. 155391902211388S17204.1 
.0 Data: 19)0212021 99:1115 
e% Valor Total do Ato. R$ 4,66 

Saio Digital Tipo Norrnal C: ALE491094YUY1 
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Process 'a:a01/40.36 
Folha: 
Rubrica: 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

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

http://www.azevedobastos.not br 
cartorio@azevedobastos.not br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc.., 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraiba, foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extra)uclicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço 
https://corregedoria ,tip b.ju s. br/selo-digita I/. 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BRASIL HOSP Produtos Medicos e Hospitalares 
Ltda tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BRASIL HOSP 
Produtos Medicos e Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório, 

Nesse sentido, declaro que a BRASIL HOSP Produtos Medicos e Hospitalares Ltda assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que 
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12,682/2012, a responsabilidade pelo processo de 
digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e Integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12,682/2012, o documento em anexo, Identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, Poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico, 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/03/2021 12:42:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BRASIL HOSP Produtos Medicos e Hospitalares Ltda ou ao Cartório pelo endereço 
de e-mail autentica@azevedobastos.nottr Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigitalazevedobastos.notbr e Informe o 
Código de Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 155391902211388817204-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002. Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8721/2008 Lei Estadual n° 10_132/2013, Provimento CGJ N°003/2014 e Provimento CNJ N°100/2020 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b888073ff5cd526f23e711174c3438a50ce9fbd17000936fca3ae5773fe98b0c71e95e7aec5af78ec9441ff7727fff0a59fc36f 
a768a74fa93d3ee7bf57b1392c 

Preidénga da República ! P I
Casa C(.1 1 Brasil 

Medida Provgoria N. 2200-2, 
de 24 de agosto 1e 2001. 
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Processo: 
Folha: 9̀
Rubrica: 

CONSTITUIÇÃO DE UMA S lk;idELII.1/111-A1:1)A bil.VOONINADA 
BRASILHOSP — BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 

• • . • • . 
LUIZ MARQUES BARBOSA JUNIOR, brasileiro, iliturea'i de Niatiiicke - Tn, oWdo em regime de comunhão total 
de bens, nascido em 29/05/75, Farmacêutico, pordelorda Carteira dé Ide4ddle•n°. 3304193-8 GEJUSP/MA e do 
CPF: 673,827,033-04 e VANESSA VALERIA LAGO BRASIL BARBOSA, brasileira, natural de Bacabal - MA, 
casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 11/09/78, Farmacêutica, portadora da Carteira de 
Identidade n°. 29075394-5 GEJUSP/MA do CPF 810,649.853-00 ambos residentes e domiciliados na Rua 
Gonçalves Dias, n,' 601, Centro, Coroatá — MA, CEP: 65415-000 constituem uma sociedade limitada, mediante as 
seguintes cláusulas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
A sociedade girará sob o nome empresarial de BRASILHOSP — BRASIL PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA e terá sede na Rua Oswaldo Cruz, n° 100, Sala 10, Centro, São Luis — MA, CEP: 65020-
250 

CLÁUSULA SEGUNDA 
O objetivo da Sociedade será: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAMARCEUTICOS, SEM MANIPULACAO 
DE FORMULAS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE 
PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE 
ARTIGOS DE PAPELARIA E COMERCtO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 
USO-ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS. 

• CLÁUSULA TERCEIRA 
O capital social será R$ 15 000,00 (quinze mil reais) dividido em 15,000 (quinze mil) quotas de valor nominal R$ 

. 1,00 (um real), integralizado neste ato em moeda corrente do Pais, pelos sócios: 
SOCIOS QUOTAS VALOR R$ 
LUIZ MARQUES BARBOSA JUNIOR 7.500 7.500,00 
VANESSA VALERIA LAGO BRASIL BARBOSA 7.500 7.500,00 
TOTAL 15.000 15.000,00 

CLÁUSULA QUARTA 
A sociedade terá inicio em 28 de fevereiro de 2012 e seu prazo de duração é indeterminado, 

:CLÁUSULA QUINTA 
As quotas são indivisivels e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro 
sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SEXTA 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralizaçâo do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, com poderes necessários a direção dos negócios sociais, 
inclusive os de representar a sociedade judicialmente, constituírem procuradores em nome da sociedade, praticar 
todos e quaisquer atos necessários á consecução dos objetivos sociais ou da defesa dos interesses e diretos da 
sociedade, inclusive adquirir, alienar e onerar bens móveis, emitir, aceitar e endossar títulos e créditos, notas 
promissórias, admitir e demitir empregados, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quoJstj_.ou4e 
térceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, 

..-• 

Documento assinado digitalmente por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/01/2017, às 11:58. 
A autenticidade deste documento podera ser consultada em http //www.jucema,ma,gov,br/consulta_certidao através do protocolo n" 160765692 
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CLÁUSULA OITAVA * * * * * 
• • •• 

• 
••• 

• 
• 
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• • 

Processo: 2,(24£036 alça_ 
Folha: 
Rubrica: 

Ao término da cada exercido social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do Invenjário, dp balanço wtrimpnial e do balanço de resultado 
económico, cabendo aos sócios, na proporção dei suág quotá, bslucros d'ilperttá apuradas. 

CLÁUSULA NONA 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual 
assinada por todos os sócios. 

G O • elt. IP • 
• • • • • 41 

••• e e.. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Os sócios poderão de comum acordo, fixar urna retirada mensal, a título de *pro labore', observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a 
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação 
a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da 

sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 

'peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Fica eleito o foro de São Luis - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato. 

E por estarem assim justos e contratado(âginam o pra rumento em 3 (três) vias. 
• 

São Luis - MA, 28 de fevereiro de 2012 423,4 

o 

o 

Documento assinado digitalmente por JUNTA CO 

LUIZ MASQUES BARBOSA JÚNIOR 
Sócio-AdAnistrador 

-?/6,-,~

VANESSA VALÉRIA 2 O BRASIL BARBOSA 
Sócia-Administradora 

111111'1111MINUllalli 
12/016352-7 

••••••• Re ••••••,.." yr,apywi, 

TAGELIONADO CO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS ff/E SM) LIJIS-MA 
TABEIJA0 DR MIO ANTÓNIO CE SOUZA SOARES 

TABELIÃO SUBSTITUTO - FABIO T ff° SOARES 
RUACOSOL. 156-A. CEN1R0 • CEP: 9511211-5912 • FCYTIE: 20 3231.9114 

e.mai 0: c si Piorilol 'ta acarciogrew/Lcom 
ARQUES BARBOSA 

' 
ço SEMELWOÇA 01 Nrm $ da LUIZ 

V. ESSA VALERIA LAGO BRASIL AREOU,. Em Nd

i ...li 0: e vorded, 
 J 

V — s Sép Luis" ST dl 

Regkis Torata M 

Cem 25/01/2017, ás 11 58 

9:27:35 

A autenticidade deste documento poderá ser consul ucema ma gov br/consulta_certiclao atraves do protocolo n°. 160765692 



Processo: 2c-gax)
Folha: 
Rubrica: 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
"BRASILHOSP - BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME" 

Pelo presente instrumento e ti@ rpe4hqt forroa.cie.dpito, Luiz Marques Barbosa 
Júnior, brasileiro, natural de Natividade,11-M7 n.cisdi,d6 ein 29/05/1975, casado em regime 
de comunhão total de bens, farmacêutico, portador da Carteira de Identidade de N°. 
3304193-8-GEJUSP/MA, CPF N° 673.827.033-04 e Vanessa Valéria Lago Brasil 
Barbosa, brasileira, natural de Bacabal (;MA)., cas0a firp:rpgjme de comunhão parcial de 
bens, farmacêutica, portadora da Catteeri jfá. 29075394-5-GEJUSP/MA, 
CPF N°. 810.649.853-00, ambos residentes . e domiciliados à Rua das Jaçanãs, N° 02, Qd. 
12 - Ponta do Farol, Cep,: 65.077-190, São Luis (MA), únicos sócios da sociedade 
empresária BRASILHOSP - BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 
ME, estabelecida à Rua Oswaldo Cruz, N° 100, Sala 10 - Centro, Cep: 65.020-250, São 
Luis (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o n.° 21200780929, por despacho do 
dia 11 de Abril de 2012, e no CNPJ sob o n.° 15.377.501/0001-69, resolvem de comum 
acordo alterar o seu Contrato de Constituição, de acordo com as Cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
Alterar o endereço da sua sede de: Rua Oswaldo Cruz, N° 100, Sala 10 - Centro, Cep: 

65.020-250, São Luis (MA), para: Avenida Ana Jansen, N° 1040 - São Francisco, Cep: 
65.076-730, São Luis (MA). 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
Alterar o objeto social da sociedade de: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, 

sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e 
de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio 
varejista de artigos de papelaria e Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, para: 
>Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e 
de laboratórios; 
>Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 
>Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 
>Comércio atacadista de produtos odontológicos; 
>Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 
>Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
>Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar; partes e peças; 
>Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; 
>Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças (alarmes eletrônicos, aparelhos de medida e precisão); 
>Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 
anteriormente (álcool em gel, álcool etílico), 
>Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de 
insumos agropecuários; f >Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 
>Comércio varejista oe cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 
>Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
O Capital Social que vinha se mantendo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) recebe um 

aumento de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), neste ato, integralizados em moeda 
corrente do pais, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 
100.000 (cem mil) cotas de valor unitário R$ 1,00 (hum real) cada, na mesma proporção do 
capital de cada sócio. 

POSTO RA IA GRANDE 
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Processo: U(223Ê 

Rubrica: 

Documento 

A autentici 

PARÁGRAFO ÚNICO: 
Com a presente alteração contratual, o Capital Social ficará assim distribuído: 

NOMES .: L••• .: .- . CIT.C.OTAS VALOR R$ Ve 
LUIZ MARQUES BARBOSA JUNIOR A. ..• A. :-.:: .7:.50,000 50.000,00 50 
VANESSA VALERIA LAGO BRASIL BARBOSA 50.000 50.000,00 50 
TOTAL 100.000 100.000,00 100 

• • • ••• •••• • • •• 

• g • • é •• 
••• • 

•• 
• • 

• • 
•••• 

:••• 
• • 
•••• • 

• 
• 

• • 
• • 

CLÁUSULA QUARTA: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato social, que não 

colide com as da presente alteração. 

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

São MA), 12 bro de 2012. 

• 

-VANESSA VALER1 A LAGO BRASIL BARBOSA. 
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Processo:  AZICW6  . 
Folha:  52060 
Rubrica: 

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
RASILHOSP — BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA — ME" 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, Luiz Marques Barbosa 
Júnior, brasileiro, natural de Natividade (TO), nascido em 29/05/1975, casado em regime 
de comunhão total de bens, farmacêutlai, MilUdcrt19..qw:tytira de Identidade de N°. 
3304193-8-GEJUSP/MA, CPF N° 673.'877:D33.04 Wahésta Valeria Lago Brasil 
Barbosa, brasileira, natural de Bacabal (MA), .casada em regime de comunhão parcial de 
bens, farmacêutica, portadora da Carteira de Identidade N°. 29075394-5-GEJUSP/MA, 
CPF N°. 810.649853-00, ambos residentes e domiciliados à Rua das Jaçanãs, N° 02, Qd. 
12 — Ponta do Farol, Cep.: 65.077-190, São Luis (MA), únicos sócios da sociedade 
empresária BRAS1LHOSP — BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA — 
ME, estabelecida à Avenida Ana Jansen, N° 1040 — São Francisco, Cep: 65.076-730, São 
Luis (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o n.° 21200780929, por despacho do 
dia 11 de Abril de 2012, e no CNPJ sob o n.° 15.377.501/0001-69, resolvem de comum 
acordo alterar o seu Contrato de Constituição e alteração, de acordo com as Cláusulas 
abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
Admitir na sociedade a Sra. Silvia Maria Lago Brasil, brasileira, natural de 

Bacabal (MA), casada em regime de comunhão total de bens, nascida em 27/07/1953, 
empresária, portadora da Cadeira de Identidade N.° 1194682-SSP/PI, CPF N.° 
004.432.833-89, residente e domiciliada à Avenida do Vale, N° 06, Ed. Mont Parnaiss, 
Torre Norte, Apt° 901 —Jardim Renascença I, Cep: 65.075-660, São Luis (MA). 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
Admitir na sociedade a Srai. Marlene Faria Barbosa, brasileira, natural de Ceres 

(GO), casada em regime de comunhão universal de bens, nascida em 07/05/1956, técnica 
em contabilidade, portadora da Carteira de Identidade N.° 413.960-SSP/DF, CPF N.° 
872.115.803-72, residente e domiciliada à Rua das Jaçanãs, N° 02, Qd. 12 — Ponta do 
Farol, Cep.: 65.077-190, São Luis (MA). 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
Retira-se da sociedade o Sr. Luiz Marques Barbosa Júnior, acima qualificado, 

possuidor de 50.000 (cinquenta mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real) cada, 
totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que cede e transfere, neste ato, dando plena 
e irrevogável quitação a Sra. Silvia Maria Lago Brasil, acima identificada e qualificada. 

CLÁUSULA QUARTA: 
Retira-se da sociedade a Sra. Vanessa Valeria Lago Brasil Barbosa, acima 

qualificada, possuidora de 50.000 (cinquenta mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real) 
cada, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que cede e transfere neste ato, 
40.000 (quarenta mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais) a Sra. Silvia Maria Lago Brasil, e as 10.000 (dez mil) cotas 
de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) restante 
a Sra. Marlene Faria Barbosa, ambas acima identificadas e qualificadas, dando a tod 
plena e irrevogável quitação. 

Documento assinado digitalmente por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/01/2017, às 1158 
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Processo: 
Folha: (52De)1
Rubrica: ----

PARÁGRAFO ÚNICO: 
Com a presente alteração contratual o Capital Social ficará assim distribuído: 

NOMES QT. COTAS VALOR R$ % 
SILVIA MARIA LAGO BRASIL 90.000 90.000,00 90 
MARLENE FARIA BARBOSA 4 •":' •7: •—.. l0.00 10.000,00 10 
TOTAL *" " • "' "" 1150000 100.000,00 100 

CLÁUSULA QUINTA: 
As sócias remanescentes assurrWri,frtneolioNet4b seu capital social, o ativo 

e o passivo da empresa e declaram sob s•'pna•fa Ie cgie não estão incursos em 
quaisquer dos crimes previstos em lei, ou nas restrições legais que os impeçam de exercer 
atividades mercantis. 

CLÁUSULA SEXTA: 
A administração da sociedade caberá a sócia Silvia Maria Lago Brasil, com 

poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, 
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer das cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização da outra. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou propriedade. 

CLÁUSULA OITAVA: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato social e 

alteração, que não colide com as da presente. 

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

44, São Luis (MA), 05 de Dezembro de 2012. 

P0444

4901.k:  SILVIA ARIA LAGO AS1L. 
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Processo: 50,00,36&& 
Folha:SD 
Rubrica: 

CONSOLIDAÇÃO DA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA 'BRASILHOSP — BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 

LTDA — ME" 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, Silvia Maria Lago 
Brasil, brasileira, natural de Bacabal (MA), casada em regime de comunhão total de bens, 
nascida em 27/07/1953, empresária, portadora da Carteira de Identidade N.° 1194682-
SSP/P1, CPF N.° 004.432.833-89, residente e domiciliada à Avenida do Vale, N° 06, Ed. 
Mont Parnaiss, Torre Norte, Apt° 9011 — Jardim Renascença I, Cep: 65.075-660, São Luis 
(MA) e Marlene Faria Barbosa, brasileira, natural de Ceres (GO), casada em regime de 
comunhão universal de bens, nascida em 07/05/1956, técnica em contabilidade, portadora 
da Carteira de Identidade N.° 413.960-SSP/DF, CPF N.° 872.115.803-72, residente e 
domiciliada à Rua das Jaçanãs, N° 02, Qd. 12 — Ponta do Farol, Cep.: 65.077-190, São 
Luis (MA), únicas sócias da sociedade empresária BRASILHOSP — BRASIL PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA — ME, estabelecida à Avenida Ana Jansen, N° 1040 — 
São Francisco, Cep: 65 076-730, São Luis (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob 
o n.° 21200780929, por despacho dlo dia 11 de Abril de 2012, e no CNPJ sob o n.° 
15.377.501/0001-69, resolvem de comum acordo alterar o seu Contrato de Constituição e 
alteração, de acordo com as Cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
O objeto social da sociedade é de: 

» Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios; 

> Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 
> Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 
> Comércio atacadista de produtos odontológicos; 
A Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal: 
> Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; • 
> Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-

médico-hospitalar; partes e peças; 
» Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; 
A Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 

anteriormente; partes e peças (alarmes eletrônicos, aparelhos de medida e 
precisão); 

> Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 
anteriormente (álcool em gel, álcool etílico); 

> Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou 
de insumos agropecuários; 

> Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 
> Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 
• Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 

Incluindo: 
». Comércio atacadista de tecidos; 
» Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 
> Comércio atacadista de artigos de armarinho; 
A Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de 

segurança, 
> Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança 

do trabalho; 
> Comércio atacadista de calçados; 
A Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; 

Documento assinado di talmente por. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ANHÃO em 25/01/2017 às 11 58. 
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Processo: Wt0031ã")Z.,_ 

Rubrica: --

\\ 

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 móveis e artigos de colchoaria; 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com 
atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico 
não especificados anteriormente (aparelhos para ginástica); 
Comércio atacadista de equipamentos de informática; 
Comércio atacadista de suprimentos para informática; 
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial - partes e 
peças; 
Comércio varejista de calçados; 
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (adornos de 
natal); 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional; 
Transporte rodoviário de produtos perigosos; 

1 
À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação: 

1 

' CLÁUSULA PRIMEIRA: 
A sociedade empresária gira sob o nome de: BRAS1LHOSP — BRASIL 

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA — ME. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
A sociedade tem sua sede à Avenida Ana Jansen, N° 1040 — São Francisco, 

Cep: 65.076-730, São Luis (MA). 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
O objeto social da matriz é de: 

> Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios; 
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 
Comércio atacadista de produtos odontológicos; 
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-
médico-hospitalar, partes e peças; 

> Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; 

v 
v 

Y
' 

Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças (alarmes eletrônicos, aparelhos de medida e 
precisão); 

1 > Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 
1 anteriormente (álcool em gel, álcool etílico); 

1 
1 • 

> Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou 
de insumos agropecuários; 

> Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
> Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 

=krY 
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Processo: 
Folha: 
Rubrica:  \

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 
Comércio atacadista de tecidos; 
Comércio atacadista de artigos de cama, 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 acessórios para uso profissional e de segurança 
do trabalho; 
Comércio atacadista de calçados; 
Comércio atacadista de bolsas, malas 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 móveis e artigos de colchoaria; 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com 
atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico 
não especificados anteriormente (aparelhos para ginástica); 
Comércio atacadista de equipamentos de informática; 
Comércio atacadista de suprimentos para informática; 
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial - partes e 
peças; 

> Comércio varejista de calçados; 
> Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 
> Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (adornos de 

natal); 
> Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional; 
> Transporte rodoviário de produtos perigosos; 

CLÁUSULA QUARTA: 
O capital social da sociedade é 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, pelas sócias abaixo: 

1 
I 
r 
I CLÁUSULA QUINTA: 
r 

il 
A sociedade iniciou suas atividades em 28 de Fevereiro de 2012, e seu prazo de 

duração é indeterminado. 
r 
: 
1 
1 
I 
I 

. 1 
I 
I 
f 
I 
1 
I 
1 
I 
i 
I 
f 
I 
I 
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NOMES QT. COTAS VALOR R$] `YD 
SILVIA MARIA LAGO BRASIL 90.000 90.000,00 90 
MARLENE FARIA BARBOSA 10.000 10.000,00 10 
TOTAL 100.000 100.000,00 100 

CLÁUSULA SEXTA: 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço direito de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 



• 

Processo: Z(~ 
Folha: 
Rubrica: 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas 

respondem solidariamente pela integralização do capitai social 

CLÁUSULA OITAVA: 
A administração da sociedade caberá a sócia Silvia Maria Lago Brasil, com 

poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, 
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer das cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização da outra. 

CLÁUSULA NONA: 
Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora 

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, 
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ás sócias, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou propriedade.. 

Parágrafo Único: 
Fica facultado à administradora, atuando individualmente, nomear procuradores 

por um período indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e 
serem praticados pelos procuradores assim nomeados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
Nos quatro meses seguintes ao término de exercício social, as sócias 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
As sócias poderão, de comum acordo, fixarem uma retirada mensal, a título de 

"pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

L CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas 

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 
\, interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e 

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada 
\ em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único: 
ii O mesmo procedimento será adotado em utros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a sua sócia. 
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Processo.

:f,41$74442ifdeís (MA), 20 de Agosto de 2013. 
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SILVIA MARIA LAGO B SIL. 

Rubrica: 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
1 Fica eleito o foro de São Luis, Estado do Maranhão, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam presente instrumento de 
Alteração Con al, em 03(três) vias, de igual forma, data e teor. 
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Processo:  Weta4c2/ 
Folha:,) 
Rubrica: 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
"BRAS1LHOSP — BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA — ME" 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, Luiz Marques Barbosa 
Júnior, brasileiro, natural de Natividade .:70), nascido em 29/05/1975, casado em regime 
de comunhão total de bens, farmacêutico, portador da Carteira de Identidade de N°. 
3304193-8-GEJUSP/MA, CPF N° 673,827.033-04 e Vanessa Valéria Lago Brasil 
Barbosa, brasileira, natural de Bacabal (MA), casada em regime de comunhão parcial de 
bens, farmacêutica, portadora da Ca:lelra de ldntiad N. 29075394-5-GEJUSP/MA, 
CPF N°. 810.649.853-00, ambos residentes e domiciliados à Rua das Jaçanãs, N° 02, Qd. 
12 — Ponta do Farol, Cep.: 65.077-190, São Luis (MA), únicos sócios da sociedade 
empresária BRASILHOSP — BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA — 
ME, estabelecida à Rua Oswaldo Cruz, N° 100, Sala 10 — Centro, Cep: 65.020-250, São 
Luls (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o n.° 21200780929, por despacho do 
dia 11 de Abril de 2012, e no CNPJ sob o n.° 15.377,501/0001-69, resolvem de comum 
acordo alterar o seu Contrato de Constituição, de acordo com as Cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
Alterar o endereço da sua sede de: Rua Oswaldo Cruz, N° 100, Sala 10 — Centro, Cep: 

65.020-250, São Luis (MA), para: Avenida Ana Jansen, N° 1040 — São Francisco, Cep: 
65.076-730, São Luis (MA). 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
Alterar o objeto social da sociedade dle: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, 

sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e 
de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio 
varejista de artigos de papelaria e Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, para: 
>Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e 
de laboratórios; 
>Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 
>Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 
>Comércio atacadista de produtos odontológicos; 
>Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 
>Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
>Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar; partes e peças; 
>Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; 
>Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças (alarmes eletrônicos, aparelhos de medida e precisão); 
>Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 
anteriormente (álcool em gel, álcool etílico); 
>Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominancia de alimentos ou de 
insumos agropecuários; 
>Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 
>Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 
>Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
O Capital Social que vinha se mantendo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) recebe um 

aumento de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), neste ato, integralizados em moeda 
corrente do país, perfazendo um total de R$ 100,000,00 (cem mil reais), divididos em 
100,000 (cem mil) cotas de valor unitário R$ 1,00 (hum real) cada, na mesma proporção do 
capital de cada sócio 

; I 



Processo:ç 
Folha: " 
Rubrica: 

PARÁGRAFO ÚNICO: 
Com a presente alteração contratual, o Capital Social ficará assim distribuído: 

NOMES QT COTAS VALOR R$ 
LUIZ MARQUES BARBOSA JUNIOR 50.000 50.000,00 50 
VANESSA VALERIA LAGO BRASIL BARBOSA 50.000 50.000,00 50 
TOTAL  100.000 100.000,00 100 ' 

CLÁUSULA QUARTA: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato social, que não 

colide com as da presente alteração, 

E por estarem assim justos e contratados, assinam presente instrumento de Alteração 
Centratual, em 03(três) vias, de igual forma, data-e teor. 

São 7: MA) 12 embro de 2012. 
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Processo: .W-12256 
Folha: 
Rubrica: 

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA 

"BRASILHOSP - BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME" 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, SILVIA MARIA LAGO 
BRASIL, brasileira, natural de Bacabal (MA), casada em regime de comunhão universal de 
bens, nascida em 27/07/1953, empresária, portadora da Carteira de Identidade N.° 
1.194.682 SSP/PI, CPF N.° 004.432.833-89, residente e domiciliada à Avenida do Vale, N° 
06, Ed. Mont Parnaisse, Torre Norte, Apt° 901 — Jardim Renascença I, CEP: 65.075-660, 
São Luis (MA) e MARLENE FARIA BARBOSA, brasileira, natural de Ceres (GO), casada 
em regime de comunhão universal de bens, nascida em 07/05/1956, técnica em 
contabilidade, portadora da Carteira de Identidade N.° 413.960-SSP/DF, CPF N.° 
872.115.803-72, residente e domiciliada à Rua das Jaçanãs, N° 02, Qd. 12 — Ponta do 
Farol, CEP: 65.077-190, São Luis (MA), únicas sócias da sociedade empresária 
BRASILHOSP — BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA — ME, 
estabelecida à Avenida Ana Jansen, N'' 1040 — São Francisco, CEP: 65.076-730, São Luis 
(MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o n.° 21200780929, por despacho do dia 11 
de Abril de 2012, e no CNPJ sob o n ° 15.377.50110001-69, resolvem de comum acordo 
alterar e consolidar o seu Contrato de Constituição e alterações, de acordo com as 
Cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
A sociedade girará sob novo nome empresarial: BRASIL HOSP PRODUTOS 

MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
A sócia Sra. SILVIA MARIA LAGO BRASIL, acima identificada e qualificada, 

ossuidora de 90.000 (noventa mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, 
totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais), se retira da sociedade, e cedendo e 
transferindo neste ato, 90.000 (Noventa' mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, 
totalizando R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) ao novo sócio admitido neste ato Sr. 
MARCUS AURELIO DA COSTA BARROS, brasileiro, natural de São João dos Patos 
(MA), casado em regime de separação parcial de bens, nascido em 18/02/1977, 
empresário, portador da Carteira de Identidade N.° 034789212008-9 -SSP/MA, CPF N.° 
749.416.233-04, residente e domiciliado à praça Raimundo Simas N° 65, Centro, Grajaú 
MA - CEP: 65.940-000, dando plena e irrevogável quitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
De acordo com clausula segunda, o Capital Social ficará assim distribuído 

NOMES QT. COTAS VALOR R$ % 
MARCUS AURELIO DA COSTA BARROS 90.000 90.000,00 90 
MARLENE FARIA BARBOSA 10.000 10.000,00 10 
TOTAL 100.000 100.000,00 100 
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CLÁUSULA QUARTA: 

Processo: 

A administração da sociedade caberá sócia Marlene Faria BarbFR: usitibaar,:ccao:m 
poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, 
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer das cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro. 

CLÁUSULA QUINTA: 
A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou propriedade 

CLÁUSULA SEXTA: 
A sociedade terá como objeto social: 

D 4645-1/01-Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 

D 4646-0/01-Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 
D 4644-3/01-Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 
> 4645-1/02-Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 
D 4645-1/03-Comércio atacadista de produtos odontológicos; 
D 4646-0/02-Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 
D 4647-8/01-Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
D 4664-8/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 
D 4669-9/01-Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; 
D 4669-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não 

especificados anteriormente; partes e peças (alarmes eletrônicos, aparelhos de 
medida e precisão), 

D 4684-2/99-Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não 
especificados anteriormente (álcool em gel, álcool etílico), 

D 4693-1/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de 
alimentos ou de insumos agropecuários; 

D 4771-7/01-Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas; 

> 4772-5/00-Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal; 

D 4773-3/00-Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 
D 4641-9/01-Comércio atacadista de tecidos; 
D 4641-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 
> 4641-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho; 
> 4642-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 

profissionais e de segurança; 
> 4642-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 

segurança do trabalho; 
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Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

• 

• 

D 4643-5/01-Comércio atacadista de calçados; 
D 4643-5/02-Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; 
> 4649-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e 

doméstico; 
D 4649-4/02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e 

doméstico; 
D 4649-4/03-Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 
D 4649-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 
D 4649-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 

domiciliar; 
D 4649-4/09-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 

domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 
> 4649-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 

doméstico não especificado anteriormente (aparelhos para ginástica); 
> 4651-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática; 
D 4651-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática; 
D 4665-6/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial - 

partes e peças; 
D 4782-2/01-Comércio varejista de calçados; 
». 4789-0/05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios; 
D 4789-0/99-Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

(adornos de natal); 
D 4930-2/02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional; 
D 1413-4/01-Confecção de Roupas profissionais, exceto sob medida; 
D 4930-2/03-Transporte rodoviário de produtos perigosos. 

CLÁUSULA SETIMA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já 
arquivados e que não foram expressarnente modificados por esta alteração continuam em 
vigor. 

CONTRATO SOCIAL 
CONSOLIDAÇÃO 

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

MARLENE FARIA BARBOSA, brasileira, natural de Ceres (GO), casada em regime de 
comunhão universal de bens, nascida em 07/05/1956, técnica em contabilidade, portadora 
da Carteira de Identidade N.° 413.960-SSP/DF, CPF N.° 872.115.803-72, residente e 
domiciliada à Rua das Jaçanãs, N° 02, Qd. 12 — Ponta do Farol, CEP: 65.077-190, São 
Luis (MA) e; 
MARCUS AURELIO DA COSTA BARROS, brasileiro, natural de São João dos Patos 
(MA), casado em regime de separação parcial de bens, nascido em 18/02/1977, 
empresário, portador da Carteira de Identidade N.° 034789212008-9 -SSP/MA, CPF N.° 
749.416.233-04, residente e domiciliado à praça Raimundo Simas N° 65, Centro, CEP: 
65.940-000, Grajaú (MA) 
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Processo:20 GOO 
Folha' 
Rubrica: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
A sociedade empresarial tem por nome de: BRASIL HOSP PRODUTOS 

MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA — ME. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
A sociedade tem sua sede à Avenida Ana Jansen, N° 1040 — São Francisco, 

CEP: 65.076-730, São Luis (MA). 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
O objeto social da sociedade é de: 

• 4645-1/01-Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 

> 4646-0/01-Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 
D 4644-3/01-Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 
• 4645-1/02-Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 
A 4645-1/03-Comércio atacadista de produtos odontológicos; 
• 4646-0/02-Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 
A 4647-8/01-Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
D 4664-8/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

odonto-médico-hospitalar, partes e peças; 
• 4669-9/01-Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; 
> 4669-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não 

especificados anteriormente; partes e peças (alarmes eletrônicos, aparelhos de 
medida e precisão); 

• 4684-2/99-Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não 
especificados anteriormente (álcool em gel, álcool etílico); 

D 4693-1/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de 
alimentos ou de insumos agropecuários; 

D 4771-7/01-Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas; 
4772-5/00-Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal; 

• 4773-3/00-Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 
». 4641-9/01-Comércio atacadista de tecidos; 
A 4641-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 
A 4641-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho; 
A 4642-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 

profissionais e de segurança; 
D 4642-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 

segurança do trabalho; 
• 4643-5/01-Comércio atacadista de calçados; 
A. 4643-5/02-Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; 
> 4649-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e 

doméstico; 
D 4649-4/02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e 

doméstico; 
D 4649-4/03-Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 
• 4649-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 
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• 

• 

4649-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar; 

D 4649-4/09-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 

D 4649-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificado anteriormente (aparelhos para ginástica); 

D. 4651-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática; 
D 4651-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática; 
D 4665-6/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial - 

partes e peças; 
D 4782-2/01-Comércio varejista de calçados; 
D 4789-0/05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 
D 4789-0/99-Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

(adornos de natal); 
D 4930-2/02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional; 
D 1413-4/01-Confecção de Roupas profissionais, exceto sob medida; 
D 4930-2/03-Transporte rodoviário de produtos perigosos. 

CLÁUSULA QUARTA: 
O capital social da sociedade é de R$ 100.00000 (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: 

NOMES QT. COTAS VALOR R$ % 
MARCUS AURELIO DA COSTA BARROS 100.000 100.000,00 90 
MARLENE FARIA BARBOSA 10.000 10.000,00 10 
TOTAL 100.000 1 100.000,00 100 • 

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

CLÁUSULA SEXTA: 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

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

„ separadamente, com poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 
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za 1 

seja em favor de qualquer dos cotistasi ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro. 

CLÁUSULA NONA: 
Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora 

prestará contas justificadas de 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial; ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou propriedade. 

Parágrafo Único: 
Fica facultado à administradora, atuando individualmente, nomear procuradores 

por um período indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e 
serem praticados pelos procuradores assim nomeados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
Nos quatro meses seguintes ao término de exercício social, os sócios 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

(-12-r --d- • ependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
Os sócios poderão de comum acordo, fixarem uma retirada mensal, a título de 

"pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

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

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único: 
O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 

resolva em relação a seu sócio. 

JUCEMA 

JUNTA CCMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2016 1223 SOB N.  20160338450. 
PROTOCOLO: 160338450 DE 10/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11600350176, NIRE: 21200780929. 
BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 

Lulian Theresa Rodrigues Mendonça 
SECRETARIA GERAL 

SÃO LUíS, 11/05/2016 
uvw empresafacil.ma.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito á comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
Fica eleito o foro de São Luis, Estado do Maranhão, para o exercido e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

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

1 9(7' 
Iii,70(1., 

‘,1100,5. 

Pio

São Luís (MA), 15 de janeiro de 2016. 

OArea, 
SILVIA MARIA LAGO BRAS 

CPF N.° 004.432.833-8 
L. 

á4lÁ axt_ 
'MARCUS A RELIO DA COSTA BARRO 

CPF N.° 749.416.233-04 

Ylanlms:c. 
MARLENE FARIA BARBOSA. 

CPF N.° 872.115.803-72 
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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA 

"BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME" 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, MARCUS AURELIO DA 
COSTA BARROS, brasileiro, natural de São João dos Patos (MA), casado em regime de 
separação parcial de bens, nascido em 18/02/1977, empresário, portador da Carteira de 
Identidade N.° 034789212008-9 - SSP/MA, CPF N.° 749.416.233-04, residente e 
domiciliado à praça Raimundo Simas N° 65, Centro, Grajaú MA - CEP: 65.940-000 e 
MARLENE FARIA BARBOSA, brasileira, natural de Ceres (GO), casada em regime de 
comunhão universal de bens, nascida em 07/05/1956, técnica em contabilidade, portadora 
da Carteira de Identidade N.° 413.960-SSP/DF, CPF N.° 872.115.803-72, residente e 
domiciliada à Rua das Jaçanãs, N° 02, Qd. 12 — Ponta do Farol, CEP: 65.077-190, São 
Luis (MA), únicas sócias da sociedade empresária BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS 
E HOSPITALARES LTDA ME, estabelecida à Avenida Ana Jansen, N° 1040 — São 
Francisco, CEP: 65.076-730, São Luis (MA), devidamente registrada na JUCEMA sob o n.° 
21200780929, por despacho do dia 11 de abril de 2012, e no CNPJ sob o n.° 
15.377.501/0001-69, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o seu Contrato de 
Constituição e alterações, de acordo com as Cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio MARCUS AURELIO DA COSTA BARROS, acima 
identificado e qualificado, possuidor de 90.000 (noventa mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 
(um real) cada, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais), se retira da sociedade, 
cedendo e transferindo neste 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 MARLENE FARIA 
BARBOSA, e cedendo e transferindo neste ato, 50.000 (cinquenta mil) cotas de valor 

, nominal R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao novo 
sócio admitido neste ato Sr. MANOEL DETINHO PEREIRA, brasileiro, natural de 
Vieiropolis (PB), solteiro, nascido em 25/04/1950, empresário, portador da Carteira de 
Identidade N.° 055870542015-7 -SSP/MA, CPF N.° 080.272.853-72, residente e 
omiciliado à Rua lvar Saldanha N° 15, QD 124, Jardim São Cristóvão, São Luis — MA - 
EP: 65010-000, dando plena e irrevogável quitação. 

LÁUSULA SEGUNDA: 
De acordo com a cláusula primeira, o Capital Social ficará assim distribuído: 

NOMES QT. COTAS VALOR R$ % 
MANOEL DETINHO PEREIRA 50.000 50.000,00 50 
MARLENE FARIA BARBOSA 50.000 50.000,00 50 
TOTAL 100.000 100.000,00 100 
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CLÁUSULA TERCEIRA: 
A administração da sociedade caberá sócia Marlene Faria Barbosa, com 

poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, 
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer das cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro. 

CLÁUSULA QUARTA: 
A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou propriedade. 

CLÁUSULA QUINTA: 
; As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram 

expressamente modificados por esta alteração continuam em vigor. 

CONTRATO SOCIAL 
CONSOLIDAÇÃO 

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

MARLENE FARIA BARBOSA, brasileira, natural de Ceres (GO), casada em regime de 
comunhão universal de bens, nascida em 07/05/1956, técnica em contabilidade, portadora 

' da Carteira de Identidade N.° 413.960-SSP/DF, CPF N.° 872.115.803-72, residente e 
domiciliada à Rua das Jaçanãs, N° 02, Qd. 12 — Ponta do Farol, CEP: 65.077-190, São 
Luis (MA) e; 
MANOEL DETINHO PEREIRA, brasileiro, natural de Vieiropolis (PB), solteiro, nascido em 
25/04/1950, empresário, portador da Carteira de Identidade N.° 055870542015-7 SSP/MA, 
CPF N.° 080.272.853-72, residente e domiciliado à Rua lvar Saldanha N° 15, QD 124, 
ardim São Cristóvão, CEP: 65010-000. São Luis — MA. 

USULA PRIMEIRA: 
A sociedade empresarial tem por nome de: BRASIL HOSP PRODUTOS 

MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -- ME. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
A sociedade tem sua sede à Avenida Ana Jansen, N° 1040 — São Francisco, 

CEP: 65.076-730, São Luis (MA). 
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CLÁUSULA TERCEIRA: 
O objeto social da sociedade é de: 

> Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios; 

> Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 
> Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 
> Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 
D. Comércio atacadista de produtos odontológicos; 
> Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 
D Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
D Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-

médico-hospitalar; partes e peças; 
D Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; 
> Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 

anteriormente; partes e peças (alarmes eletrônicos, aparelhos de medida e 
precisão); 

> Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 
anteriormente (álcool em gel, álcool etílico); 

> Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou 
de insumos agropecuários; 

> Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 
> Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 
> Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 
> Comércio atacadista de tecidos; 
D Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 
> Comércio atacadista de artigos de armarinho; 
D Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de 

segurança; 
> Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança 

do trabalho; 
> Comércio atacadista de calçados; 
> Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; 
> Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 
> Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 
D Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 
> Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 
> Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 
> Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com 

atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 
D Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico 

não especificado anteriormente (aparelhos para ginástica); 
> Comércio atacadista de equipamentos de informática; 
> Comércio atacadista de suprimentos para informática; 
> Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial - partes e 

peças; 
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> Comércio varejista de calçados; 
> Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 
> Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (adornos de 

natal); 
> Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional; 
> Confecção de Roupas profissionais, exceto sob medida; 
> Transporte rodoviário de produtos perigosos. 

CLÁUSULA QUARTA: 
O capital social da sociedade é 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 Pais, pelos sócios abaixo: 

NOMES QT. COTAS VALOR R$ % 
MARLENE FARIA BARBOSA 50.000 50.000,00 50 
MANOEL DETINHO PEREIRA 1 50.000 50.000,00 50 
TOTAL I 100.000 , 100.000,00 100 

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

CLÁUSULA SEXTA: 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA OITAVA: 
A administração da sociedade cabe a sócia Marlene Faria Barbosa, com 

poderes e atribuições de administrar autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, 
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro. 

LÁUSULA NONA: 
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora 

prestará contas justificadas de 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: 
A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou propriedade. 

Parágrafo Único: 
Fica facultado à administradora, atuando individualmente, nomear procuradores 

por um período indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e 
serem praticados pelos procuradores assim nomeados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
Nos quatro meses seguintes ao término de exercício social, os sócios 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
Os sócios poderão de comum acordo, fixarem uma retirada mensal, a título de 

"pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

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

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único: 
O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 

resolva em relação a seu sócio. 

LÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
Fica eleito o foro de São Luis, Estado do Maranhão, para o exercício e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
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E por estarem assim justos e contratados, assinam presente instrumento de 
Alteração Contratual, em 03(três) vias, de igual forma, data e teor. 

Pop São Luís (MA), 18 de maio de 2016. 

inCrâcduSL 
MARLENIE FARIA BARBOSA. 

CPF N.° 872.115.803-72 

ANOEL DETINHO PEREIRA. 
CPF N.° 080.272.853-72 

' .(4--? 
MARCU.g: AURELIO DA COSTA RROS. - 

CPF N.° 749.416.233í4 
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