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SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA 

"BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP " 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, MARLENE FARIA 
BARBOSA, brasileira, natural de Ceres (GO), casada em regime de comunhão parcial 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), convivente em união estável, 
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 Ivar 
Saldanha N° 15, QD 124, Jardim São Cristóvão, São Luis — MA - CEP: 65010-000, únicos 
sócios da sociedade empresária BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS 
E HOSPITALARES LTDA EPP, 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 MANOEL DETINHO PEREIRA, acima identificado e 
qualificado, com a anuência de sua companheira DULCELI SILVA PEREIRA, brasileira, 
portadora da Carteira de Identidade N.° 038704172010-6 SSP/MA, CPF N.° 331.956.843-
49, residente e domiciliada à Rua lvar Saldanha N° 15, QD 124, Jardim São Cristóvão, São 
Luis — MA, possuidor de 50.000 (cinquenta mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) 
cada, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se retira da sociedade, cedendo e 
transferindo neste ato ao novo sócio admitido neste ato Sr. LUIZ MARQUES BARBOSA, 
brasileiro, natural de Caxias (MA), casado em regime de comunhão parcial de bens, 
nascido em 24/04/1949, empresário, portador da Carteira de Identidade N.° 
055154322015-1 -SSP/MA, CPF N.° 026.232.501-20, residente e domiciliado à Rua das 
Jaçanãs, N° 02, Qd. 12 — Ponta do Farol, CEP: 65.077-190, São Luís (MA), dando plena e 
irrevogável quitação. 

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

NOMES QT. COTAS VALOR R$ % 
LUIZ MARQUES BARBOSA 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 a ambos os sócios, 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: 
Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos 

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; 
LUIZ MARQUES BARBOSA, brasileiro, natural de Caxias (MA), casado em regime de 
comunhão parcial de bens, nascido em 24/04/1949, empresário, portador da Carteira de 
Identidade N.° 055154322015-1-SSP/MA, CPF N.° 026.232.501-20, residente e domiciliado 
à Rua das Jaçanãs, N°02, Qd. 12— Ponta do Farol, CEP: e5.077-190, São Luis (MA). 

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

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA — EPP. 

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; 
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; 
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; 
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 
do trabalho; 
Comércio atacadista 
Comércio atacadista 
Comércio atacadista 
Comércio atacadista 
Comércio atacadista 
Comércio atacadista 
Comércio atacadista 
Comércio atacadista 

de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança 

de calçados; 
de bolsas, malas e artigos de viagem; 
de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 
de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 
de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 
de móveis e artigos de colchoaria; 
de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 
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 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; 
Comércio varejista de calçados; 
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 
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> 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 
LUIZ MARQUES BARBOSA 50.000 50.000,00 50 
TOTAL 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 ambos os sócios, 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 corno 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: 
Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos 

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 aos administradores, 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 titulo de 

"pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA 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. 
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CLÁUSULA 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. 

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

c44, São Luís (MA), de novembro 6. 

ckto%,

MARLENE FARIA BARBOSA LUIZ M RWIVS BARBOSA 
CPF N.° 872.115.803-72 CPF N.° 6.232.501-20 

MANOEL DETINHO PEREIRA 
CPF N.° 080.272.853-72 

JUCEMA 
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iDULCELI SILVA PEREIRA 
CPF N.° 331.956.843-49 
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OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - EPP, SITUADA NA AVENIDA ANA JANSEN, 1040, 
BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 65.076-730 SÃO LUÍS - MA, CNPJ: 
15.377.501/0001-69 NIRE 21200780929, EM 11/04/2012. 

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, 
empresária, nascida em 07/05/1956, 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 LUIZ MARQUES BARBOSA, brasileiro, natural de Caxias - MA, 
maior, nascido em 24/04/1949, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, residente e domiciliado na Rua das Jaçanãs, n° 02, Qd. 12, Bairro: Ponta do 
Farol, CEP 65.077-190, São Luis — MA, portador da cédula de identidade n°. 
055154322015-1 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 - EPP, com sede na Av. Ana Jansen, n° 1040 Bairro São 
Francisco, CEP: 65.076-730 São Luis — MA, com Ato constitutivo arquivado na Junta 
Comercial do Estado do Maranhão, sob n° 21200780929, por despacho do dia 
11/04/20122 inscrita 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 Contrato Social na forma como se segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O sócio LUIZ MARQUES BARBOSA, retira-se da 
sociedade, cedendo e transferindo a 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 MARLENE 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 10.406/2002. Os pagamentos dos valores retro mencionados 
foram feitos em moeda corrente nacional na data da assinatura do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Pela cessão de cotas acima mencionadas, as partes dão 
ampla, reciproca, 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. 

CLÁUSULA QUARTA - A administração da sociedade caberá a MARLENE FARIA 
BARBOSA com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, 

Confira os dados do ato em; httosliselodigital.bpb jus br ou Consulte o Documento em https ilazevedobastos.notbildocumento/155391806211920403487 
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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) outro(s) sócio(s). (Art.997, VI; 1.013. 1.015, 

1 .064, CC/2002). 

CLÁUSULA QUINTA - A Administradora declara, 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 suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra 

o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações 

de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1 .011, §. 1 ° , CC/2002) 

CLÁUSULA SEXTA - O capital social que é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) 

totalmente integralizado permanece inalterado. Com a retirada do sócio, LUIZ 

MARQUES BARBOSA, fica o capital distribuído para a sócia remanescente da seguinte 

forma: 

Sócio-administrador N° de % Valor RS 

Quotas 

MARLENE FARIA BARBOSA 500.000 100 500.000,00 

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas e havendo a necessidade de 

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

revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado. 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social BRASIL HOS P 

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

BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. 

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede Av. Ana Jansen, n °  1040, Bairro São 

Francisco, CEP: 65.076-730 São Luis — MA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Observadas os dispositivos da legislação aplicável, a 

sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do 

território nacional, a critério dos sócios. 
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Processo: 
Folha:ake 
Rubrica:  — 

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem por objeto social: 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 maquinas, aparelhos e equipamentos 
para uso odonto-médico hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de bombas e 
compressores partes e peças; Comércio atacadista de outras maquinas e equipamentos 
não especificados anteriormente partes e peças (alarmes eletrônicos, aparelhos de medida 
e precisão); Comércio atacadista de 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 formulas; Comércio varejista de 
cosméticos, 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 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 atacadista de calcados; 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 
moveis 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 ginastica); Comércio atacadista de 
equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; 
Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial - partes e peças; 
Comércio varejista de calcados; Comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitarios; 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; confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; e Comércio atacadista 
de cosméticos e produtos de perfumaria. 

CLÁUSULA QUINTA - Seu prazo de duração é indeterminado, com início de suas 
atividades em 28/12/2012. 

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, 
mas responde solidariamente pela integralização do capital, nos termos parágrafo único 
do art. 1.052, do código Civil (Lei 10,406/2002). 

CLÁUSULA SÉTIMA - 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 (Quinhentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada, fica assim distribuído; 

Sócio - administrador Valor R$ IN°  de Quotas 1% • 
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Processo:  Zeet~'/ I
Folha:  oe0q 1 

Rubrica: 

Página 4 de 6 

Marlene Faria Barbosa 500.000,00 500.000 100 

CLÁUSULA OITAVA - A administração da empresa e a representação ativa e passiva, 
judicial e extrajudicial, será exercida pela única sócia MARLENE FARIA BARBOSA 
que terá os mais amplos poderes na gestão dos negócios sociais, podendo, 
individualmente praticar todos os atos, transações e operações necessárias a realização 
dos objetivos sociais tais como: abertura e enceramento de contas bancarias, emissão de 
cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, assinaturas de 
contrato 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 fianças, 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 administrador adota 
preferencialmente a forma estabelecida no § 3° do art. 1.072 do Código Civil (Lei n° 
10.406/2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica estabelecido que a sociedade não terá 
Conselho Fiscal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O administrador terá, pelo exercício da 
administração, direito a uma retirada mensal a titulo de pró-labore, cujo valor será 
livremente convencionado entre eles, de comum acordo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O exercício social será coincidente com o ano-
calendário, terminando em 31 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, 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A sociedade empresária limitada poderá levantar 
demonstrações contábeis intermediárias, 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 QUINTA - 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 sócia, a sociedade 
empresária limitada poderá continuar com suas 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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Processo: 
Folha: 
Rubrica: 

Página 5 de 6 

CLÁUSULA DÉCIMA SETUVIA - A administradora declara 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 encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade, 

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

PARÁGRAFO ÚNICO: Entende-se por justa causa, que ensejará a exclusão os 
seguintes motivos: Falta de lealdade com os interesses da sociedade; uso indevido da 
firma, ou descumprir qualquer cláusula deste contrato social e; comportamento que venha 
comprometer a credibilidade da sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Os casos omissos neste instrumento e no código civil 
na parte sobre as sociedades limitadas serão regidos pela Lei 6.404/76 como legislação 
suplementar. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A sócia elege o foro de São Luis, Estado do Maranhão, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de 
qualquer outro, por mais privilégios que sejam. 

E por estarem assim, justo e contratado, assina o presente contrato em 01 (uma) via, para 
que se cumpra seu efeito legal. 

São Luís — MA, 16 de Junho de 2021. 

MARLENE FARIA BARBOSA 
Sócio remanescente 

LUIZ MARQUES BARBOSA 
Sócio retirante 
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Processo: 
Foiha:2093 .fl 

Rubrica: 4

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 6 de 6 

Certificamos que o ato da empresa BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP consta 

assinado digitalmente por: 

CPF 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASS1NANTE(S) 

Nome 

02623250120 LUIZ MARQUES BARBOSA 

87211580372 MARLENE FARIA BARBOSA 

JUCEMA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2021 17021 SOB N.  20210820934. 

PROTOCOLO, 

CÓDIGO DE 

210820934 DE 

VERIFICAÇÃO4 

17/06/2021. 

12104290798. CNPJ DA SEDE: 15377501000169. 

NIRE: 21200780929, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021. 

BRASIL HOSP PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP 

LiLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 

SECRETARIA-GERAI 

www.empresafacil.ma.gov.br 

A validade cies, documento, se impresso fica suJeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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Processo:J.0."22:0 /
Folha: • 
Rubrica: 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.not, br 
E-mail 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 Paralba, 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 Paralba, 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 necessãno através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 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 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 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° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou ria referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21/06/2021 17:35:52 (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.not br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autcligitaLazevedobastos, not 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: 155391806211920403487-1 a 155391806211920403487-6 
'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, Lá 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 fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3202cf809308f99d8f2fe87399fd76718f57a67c07224e0c044a17b7533513eea28914dea4900c00bc3fff3814b1e2439k3 
6fa768a74fa93d3ee7bf57b1392c 
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Processo:  XaOrt36keet

Rubrica. 

CONSTITUIÇÃO DE Ma SOCIEDADE LIfelT DEMONINADA 
BRASILHOSP — BRASIL PRODUTOS REMOS E HOSPITALARES LTDA 

LUIZ MARQUES BARBOSA JUNIOR; braaileire nattaal de lN; atividAde - TO, casado em regime de comunhão total 
de bens, nascido em 29/05Í75. Farmacêutico, paladar c.a Carteira ae :dentidade n'. 3304193-8 GEJUSPIMA 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 GEJUSPIMA do CPFt 810.649.853-00 ambos residentes e domiciliados na Rua 
Gonçalves Dias, n° 601, Centro, Croata — 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 MEOICOS 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 COMERCIO 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 RS 
1,00 (um real), integralizado neste ato em moeda corrente do Pais, pelos sócios: 

SOCIOS QUOTAS VALOR R$ 111 

LUIZ MARQUES BARBOSA JUNIOR 7.500 - 7.50000 .9 

VANESSA VALERIA LAGO BRASIL BARBOSA 7.500 7.500,00 
TOTAL 15,000 15 000.00 

7J 32 

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

CLÁUSULA QUINTA 
As quotas são indivisiveis 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 
poetas à venda, formalizando, se realizada a cessão deias, a alteração contratual pertinente, 

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

CLÁUSULA SÉTIMA 
A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, com poderes necessários e direção dos negódos sociais, 
inclusive os de representar a sociedade judicialmente, constituirem 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 titutos 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 quotistas ou 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. , 

Confira os dados do umo em! haps_UseloCligital tjpb jus br ou Consulte o Documerto em Mips //azevedobastos notbr/documento/155391902212855657554 
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Processo:~ 
Folha: 
Rubrica: 

CLÁUSULA OITAVA 
Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 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 01 perdas apuradas. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA 
Os sócios poderão de comum acordo, fixar unia retirada mensal, a titulo 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, alada 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 contratados assinam o presenteinstrumento era 3 (três) vias. 

s 

São Luis- MA, 28 de fevereiro de 2012. 

/ .r 
LUIZ MÁRC(IiES EiAR OSA JÚNIOR 

Sócio-Adniinistrador 

• 

VANE SA VALERIA LAGO SI BOSA 
Socia-Administradora 

Confira os dados do ato em https hselodigital tipb Jus br ou Consulte o Documento em Mips Patevedobastos sol br/documento/155391902212855657554 
52 Autenticação Digital Código 155391902212855657554-2 , Cartório Azevedo Bastos 
o Data: 1910212021 09:13:05 
t:2 Valor Total do Ato. R$ 4,66 
< Selo Dignai Tipo Normal C' ALE49077-AUPY; 

ss Av Presidente EpoLiclo Pessoa • 1145 
Baldo dos Estado João Pessoa- PB 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Processo:  /G9:ÈJCW6/P-€7..4.
Folha:0111,- 
Rubrica: 

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.//www azevedobastos,not.br 
E-mall: 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 Paraíba, 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 Paraíba, foil 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatõria 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 Paralba, endereço 
https://correg ed oriaajp 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 características 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 Cart&io. 

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 
digitallzação 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 31/03/2021 18:34:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 100 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.notbr 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: 155391902212855657554.1 a 155391902212855657554-2 
'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°00312014 e Provimento CNJ N°100/2020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be4ea046cedffc3b88252cb65577fe4fd0b17a40412bd1f1f8fb6c913e8e5ee7a553968ad5f3e4500e8fce62d37f049da9fc3 
6fa768a74fa93d3ee7bf57b1392c 
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Processo: 
Folha;,,ON 
Rubrica: 

„ SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
"BRASILHOSP — 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, farmacêutico, prdo' d Careira de Identidade de N°. 
3304193-8-GEJUSP/MA, CPF N° 673227.033-04 e Vanesea 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°. 810.649.853-00, 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 Avenida Ana Jansen, N° 1040 — São Francisco, Cep: 65076-730, 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 Carteira 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: 65075-660, São Luis (MA), 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
Admitir na sociedade a Sra 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 dornialiada 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) restantes 
a Sra. Marlene Faria Barbosa, ambas acima identificadas e qualificadas, dando a todas 
plena e irrevogável quitação. 

Confira os dados do ato em https //seloclgtal tipb Jus br ou Consulte o Documerto em https 

o Autenticação Digital Código: 155391902212335608560-1 
r7 , 
.0 Data: 19/0212021 09:13:09 
te Valor Total do Ato: R$ 4,66 

Selo Digital Tipo 1.4ormal,C: ALE49087-ZW7N; 

//azevedobastos not br/documento/155391902212335608560 
- 

Cartório AzeVéd6 Bastos 
Av Presidente Epitielo Pessoa -1145 

t Bairro dos Estedo, Jogo Pessoa PB 
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Processo: 571.,0D, ',32t. 
Folha o*  
Rubrica: 

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

o 

u_ 

11 NOMES CiT. dofAS VALOR RS" 
_. 

n o 
o 

9 
o 
N. 
CO 
Ce) 
O 

I SILVIA MARIA LAGO BRASIL 90.000 90.000,00 90 
MARLENE FARIA BARBOSA-- 

, 
io.ano 10.000,00 10 

TOTAL 100.0õ0 100.000,00 100 

CLÁUSULA QUINTA: 
As sócias remanescentes assumem, na proporção do seu capital social, o ativo 

e o passivo da empresa e declaram sob as penas da lei, que 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 pre 
Contratual, em 03(três) vias, de igual forma, data e teor.

8f1 

g 
z 

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

4L/Wki 4/I021) 
ILVIA MARIA LAGO BRASIL. 

• L-19 

MAFtLENE FARIA BARROSA. 

LUIZ MARQUES BARBOSA JÚNJIR. 

  % • 
V ANESSA VALERIA • GO BRASIL BARBOSA. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAiBA 

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 

Processo: 
Folha:4+00 
Rubrica: 

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 
E-mail: 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 Paraíba, em virtude de Lei. etc.,. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança iuridica de todos os atos oriundos da atividade Notaria! e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
Instituido 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 Paraíba, 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 características 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 30, 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 31/03/2021 18:36:17 (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, pocierã 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 hilps://autdigitaLazevedobastos.notbr e informe o 
Código de Autenticação Digital 

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

'Código de Autenticação Digital: 155391902212335608560-1 a 155391902212335608560-2 
'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° 
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 fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be4ea046cedffc3b88252cb65577fe4fdf7aba0d80521aa9894180f1659b66c9ece3ec1137c69c0537b8a3cb4f0e964209fc 
36fa768a74fa93d3ee7bf57b1392c 

Presdéncia daRepubkça 
Caucrid Brasil 

4drdi Pr4vIséria 14422004 
de 24 de agasto 442021. 

ICP 



Processo: g_ c2GCC.7ÁtÉ2/ 

Rubrica: 
CONSOLIDAÇÃO DA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA "B ILHOSP— 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° 901 — Jardim Renascença 1. 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 LIDA — ME, estabelecida à Avenida Ana Jansen, N° 1040 — 
São Francisco, Cep: 65.076-730, São Luís (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: 
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; 
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 etilico), 
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; 
> 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; 

X
I 

'V
 

'V
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Processo: 
_ 

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; 
5', Comércio varejista de calçados; 

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

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

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

À vista da nioditicactio ora ajustada consolida-se o contrato social. com a ~OHM recia00: 

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

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA — ME. 

V
 

V
 

V
 

V
v
 

V
 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
A sociedade tem sua sede à Avenida Ana Jansen.; 1\1" 1040 — São Francisco 

Cep: 65.076-730, São Luis (MA) 
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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; 

> Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente, partes e peças (alarmes eletrônicos, aparelhos de medida e 
precisão); a) Lu - m o 
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ProCeSSO' 

Foffia. 
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; 

Á'- 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; 
T,  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; 
T, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial - partes e 

peças; 
> Comércio varejista de calçados; 
). Comércio varejista de produtos saneantes dornissanitários; 

Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (adornos de 
natal); 

T- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional; 

T, 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: 

NOMES QT. COTAS VALOR R$ 
SILVIA MARIA LAGO BRASIL 
MARLENE FARIA BARBOSA 

90.000 90.O0000 90 
10.00 10.000.00 

TOTAL 100.000 100.000,00 100 

CLÁUSULA QUINTA: 
A sociedade iniciou suas atividades em 28 de Fevereiro de 2012, e seu prazo de 

duração é indeterminado. 

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. 
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Processo: 7~2-W( 

Rubrica: 

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

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 corno 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 económico, 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. 

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, venficada 
em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único: 
O mesmo procedimento será adotado em outros cas1os em que a sociedade se 

resolva em relação a sua sócia. 
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Processo:
Folha 

Rubrica. 

CLÁUSULA 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. 

• 

E por estarem assim justos e contratados, assinam presente instrumento de 

Alteração Contratual, em 03(três) vias, de igual forma, data e teor. 

São Luis (MA), 20 de Agosto de 2013. 

V A MARIA LA O BRASIL. 

MARLENE FARIA BARBO 
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Processo;?€17(~, 

Rubrica: 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS 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 
E-mail: 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 Paralba, 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 Paraíba, fcii 
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 Paraíba, endereço 
https://corregedoria.fipblustr/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 Médicos 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 
digltalização 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 31/03/2021 18:3801 (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.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httpstllautdigitalazevedobastos, not. 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: 155391902219215910555-1 a 155391902219215910555-5 
'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° 
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 fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be4ea046cedffc3b88252cb65577fe4fd50a9ff825a770e0b339008d7b13f85aa14109cacd0fe10b0499b16b1c7a86e049fc3 
6fa768a74fa93d3ee7bf57b1392c 
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Casa CFA • Brasil 
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Processo:  Zi(2~et, 
aolha;21,1 

Rubrica: 

a 
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA LIMITADA 
"BRASILHOSP - BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME ' 

Peio presente instrumento e na melhor forma de direito, SILVIA RIJARIA 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 Pamaisse, 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 Jaçanas, N° 02, Cid. 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,° 15.377 501/0001-69, resolvem de comum acordo 
alterar e consolidar o seu Contrato de Constituição e alterações, de acordo com as 
Cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
A sociedade girará sob novo nome e 

MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 

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

ssuidora de 90.000 (noventa mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, 
azando R$ 90,000,00 (noventa mil reais), se retira da sociedade, e cedendo e 

nsferindo 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.° 034769212008-9 -SSP/MA, CPF N.° 
749.416.233-04, residente e domiciliado à praça Raimundo Sirnas N° 65, Centro, Graiaa 
MA • CEP: 65.940-000, dando plena e irrevogável quitação. 

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

rial: BRASIL HOSP PRO 

NOMES QTa COTAS VALOR R$ % 
MARCUS AUREUO DA COSTA BARROS 90,000 90.009,00 90 
MARLENE FARIA BARBOSA 10.000 10.000,00 10 
TOTAL 100.000 100.000,00 100 

.341NrA CONERCZAL Do LETA120 00 10~ 
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Folha: tV-

CLÁUSULA QUARTA: 
A administração da sociedade caberá sécia 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 corno onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro 

CLÁUSULA QUINTA: 
A administradora declara, sob as penas da lei, de que nao 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 conooreincla, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou propriedade 

CLÁUSULA SEXTA: 
A sociedade terá corno objeto social: 

> 4045-1/01-Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar ode laboratórios; 

> 4846-0(01-Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 
> 4644-3/01-Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 
> 4645-1/02-Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 
• 4645-1/03-Comercio atacadista de produtos odontológicoa; 
• 4646-0/02-Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 
> 4647-8/01-Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 
> 4664-8/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

Monto-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 etilico), „ 

> 4693-1/00-Coniercio atacadista de mercadorias em geral, sem predominantes, de 
alimentos ou de insumos agropecuários; 

> 4771-7101-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; 
> 4841-9/01-Comércio atacadista de tecidos; 
> 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; 
> 4842-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 

segurança do trabalho; 

JUCEMA 
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Processo: ~? 76;â 4

F olha 
Rubrica: 

» 4643-5/01-Comércio 
A 4643-5102-Comércio 

4849-4/01-Comércio 
doméstico; 

a 4649-4/02-Comércio 
doméstico; 

» 4649-4/03-Comércio 
» 4649-4/04-Comércio 

4649-4/08-Comercio 
domiciliar, 

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

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

A 4651-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática, 
» 4851-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática; 

4665-6/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial - 
partes e peças; 
4782-2/01-Comércio varejista de calçados, 
4789-0/05-Cornércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 

» 4789-0/99-Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
(adornos de natal); 
4930-2/02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional; 

»s 1413-4/01-Confecção de Roupas profissionais, exceto sob medida; 
A 4930-2/03-Transporte rodoviário de produtos perigosos. 

atacadista de calçados; 

atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; 

atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e 

atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e 

atacadista de bicicletas, triciclos e outros veiculos recreativos; 
atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 
atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 

CLÁUSULA SETIMA: As Cláusulas e condições estabele 
arquivados e que não foram expressamente modificados por esta altera 
vigor. 

CONTRATO SOCIAL 
CONSOLIDAÇÃO 

em atos ja
ntinuarn em 

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 07/0511956, técnica em contabilidade, portadora 
da Carteira de Identidade N ° 413. O-SSPIDF, CPF N.° 872.115.803-72, residente e 
domiciliada à Rua das Jaçanãs, N° 02, Od. 12 — Ponta do Farol, CEP: 65.077-190, São 
Luis (MA) e; 

MARCUS AURELIO DA COSTA BARROS, brasileiro, natural da São João dos Patos 
(MA), casado em regime de separação pardal de bens, nascido em 18/02/1977, 

empresário, portador da Carteira de Identidade N.° 034789212008-9 -$$P/MA, CPF N.°

749.416.233 - 04, residente e domiciliado à praça Raimundo Simas NID 65, Centro, CEP: 
65.940-000, Gralati (MA) 
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Processo: „COX 
Folha: 

Rubrica. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: \ o 
A sociedade empresarial tem por nome de: BRASIL P PRODUTOS \ ._ G 

MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, u_ 
o 
,.. o (., 

CLÁUSULA SEGUNDA: . a) 

9 a 
A sociedade tem sua sede à Avenida Ana Jansen, N° 1040 - São Francisco, a, ai 

N. C 

CEP: 65.076-730, São Luis (MA) ca cii 
e; o o c 
ai 2 a, CLÁUSULA TERCEIRA: o E oO objeto social da sociedade é de: ,;- ,:•_= a 

A 4645-1/01-Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, o 
el o ct 

cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
A 4646-0/01-Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 2 ,(5, o 

A 4644-3/01-Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; o li-i e 

cn a) o > 4645-1/02-Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
e— 0.) 

> 4645-1/03-Comércio atacadista de produtos csdontológicos; cii 5 o  o ai , a > 4646-0/02-Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; a- 5 C 

> 4647-8/01-Comércio atacadi de artigos de escritório e de papelarta; 6' "f• o cv o o 
.> 4664-8/00-Comércio atacadista de rnáquinas, aparelhos e equipamentos para uso a)

"O 63 E 
odonto-médico-hospitalar; partes e peças; O c0 > 

> 
.`. 7 e 

4669-9101-Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; e u) . 0. 
> 4669-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não

4 o 4 especificados anteriormente; partes e peças (alarmes eletrônicos, aparelhos de cu c•I o 

medida e precisão); ci -e iii 
> 4684-2/99-Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não 

ai a o o especificados anteriormente (álcool em gel, álcool etilico); a.> as a a, a o a 
> 4693-1/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominancia de

alimentos ou de insumos agropecuários; ia a ia a ai 1.-
> 4771-7/01-Comércio varejista de produtos farmacétaioos, sem manipulação de E G) o 

fórmulas, ,, C‘1 o 
t 'A 4772-5/00-Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene cc iS o o cv 8 

pessoal; z
11.1 

> 4773-3/00-Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; —I 2 ai 
A 4641-9/01-Comércio atacadista de tecidos; 

•ic 

> 4641-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; - a a
> 4641-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho; a 

a - a. a
20. .g 

> 4642-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acesso , exceto > a 
=I :o `e

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

I-- a) 03 segurança do trabalho; z .,,, Cl 

> 4843-5/01-Comércio atacadista de calçados; o a, o E o> 4643-5/02-Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; —J 

A 4649-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e 6) < O 
CZ) c È doméstico, 

A 4648-4/02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e a cci 8 o. 0_ a doméstico; cii ai 
a > 4649-4/03-Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos reCfeativOS: a) 1--

E o 'à 

111, 

7 4649-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, a w
•-g) ai 11 

_ 
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Processo 

Rubrica: 

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

> 4649-4/09-Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e coriservação 
domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 

> 4649-4199-Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
domestico não especificado anteriormente (aparelhos para ginástica); 

> 4651-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática; 
> 4651-6/02-Comérolo atacadista de suprimentos para informática; 
> 4665-6100-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial - 

partes e peças; 
> 4782-2/01-Comércio varejista de calçados; 
> 4789-0/05-Comèrolo varejista de produtos saneantes domlssa 
> 4789-0/99-Com o varejista de outros produtos não especificados anteriomierite 

(adornos de natal); 
> 4930-2102-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

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

CLÁUSULA QUARTA: 
O capital social da sociedade é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dMdidos em 

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

NOMES 1 QT. COTAS VALOR R$ % 
MARCUS AUREUO DA COSTA BARROS 100.000 100.00000 90 
MARLENE FARIA BARBOSA 10.000 1 .000 00 10 
TOTAL 100.000 1130.000 100.000,00 100 

CLÁUSULA QUINTA: 
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 preferencia para a sua aquisiçlko 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 capitai social. 

CLÁUSULA OITAVA: 
A administraçao da sociedade cabe a ambos os sécios. em corunto 

_ separadamente, com poderes e atribuições de administrar autorizado o nome etnpres 
edado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações 
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