SI

ALThRAçAO C:GNTWATUA
#bJto4iosthciAR1Es LTDA-ME
NIRE: 21200.199.436

ABSAY MAC
at açào partial de bens, nasc
di tperatriz—MA, a Rua Gasp
lentidade no 619.458 55
eiro, natural de Goiãniacidade de I
Cédula de
da
-1

)O JlOCNA, bi.,i1eico, ndura "de Anapolis-GO, casado corn
D em 26/09/1957, Comerciante, residente e domiciliado nesta cidade
Dutra, ii 1472, Tres Poderes, CEP 65.903-170 portador da Cedula
30 e CPF nQ 257.372.606-15 e SAMUEL F[LIPE Dl ROCHA,
), solteiro naseido em 26/09/1982 residente e dorniciliado nesta
Gaspar Dutra if 1472, Trés Poderes, CEP 65903-170 portador da
496-9 SSP-GO e CPU n° 624.001.503-20; UNICOS SOCIOS,
itada MODELO PRODS MEDICO-FIOSPITALARES LTDA-ME,
triz - MA, a Rua Luiz Dommgues, if 1.398, Centro, CEP 65.901IFS sob o n° 213.429.368/0001-75, cujo contrato social encontra-se
Comercial do Estado do Maranhao sob o n° 21200199436, por
ITI assim alterar e consolidar o referido contrato, conforme clausutas

seguintes:
Cláusuta Primeira - Seu endereço que e a Rua Luiz Domingues, n 1.398, Centro,
CEP 65.901430, Irnperatriz-MA, passa a ser a partir da presenta data a Rua Piaui, if 945 Centro
CEP 65.901-600 Jmperatriz-MA;
Cláusula Segunda - Sen capital social que e R$ 44.640,00 (quarenta e quatro mil
seiscentos e quarenta reals) flea elevado neste data e passa a ser R$ 55.800,00 (cinquenta e chico mil
oitocentos reals) dividido em 620 (seiscentos e vinte) quotas de R$ 90,00 (noventa reais) cada uma. 0
presente aumento de R$ 11.160 00 (onze mil cento e sessenta reais), d integralizado nests data corn
aproveitamento de parte do saldo da conta RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS. Corn o
presente aumento o capital social flea distribuldo da seguinte formaABSAY MACEDO ROCHA
R$ 50.400,00
corn 560 quotas
SAMUEL FILIPE IN ROCHA
5.400,00
corn 60 quotas
R$

Cláusula Terceira- A responsabilidade de cada soeio 6 restrita so valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaço do capita! social;
F

A vista das modiflcaçOes ora a] ustadas, consolida-se o contrato social, que
a seguinte redacao:

MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME, corn sede nests cidade de Jmperatriz-MA,
945, Centro, CEP 65.901-600;

a

J,Q

'RODS
R jiauI if

"Ctáusula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial MODE

Parágrafo ünico - Observadas as disposiçoes da legislaçao aplicavel, a socie a e
poderá abrir flliais, e eseritorio em qualquer parte do território nacional, a eritério dos sóeios, usando
para fins promocionais e publicitários, o nome de fantasia: BIOMED DISTRIBUIDORA
CIENTIFICA'

Cláusula Segunda - Sea objeto social é o comércio varejista de artigos medicos e
ortopédicos CNAE 47.73-3/00; comércio atacadista de instrurnentos e materials para uso medicocirürgico, hospitalar a laboratorios CNAE 46.45.1/01;
Cláusula Terceira - 0 capital social 6 de R$ 55.800,00 (ciuquenta e cinco mil
oitocentos reais) dividido cm 620 (seiscentos e vinte) quotas de R$ 90,00 (noventa Icais) cada uma
subscritas e integralizadas em moeda corrente do pals pelos sócios:
ABSAY MACEDO ROCHA
corn 560 quotas
R$ 50400,00
SAMUEL FILIPE DIROC}{A
5.400,00
corn 60 quotas
R$
U

g

¶

'

(Aáusula Quarta - As q8ta 3A& jn3ivisvJe não poderäo or ceas on
transferidas a terceiros sem o consentirnento 'dos outros sócios, a quern ficam assegura s e
igualdade do condiçoes e preco, o direito de.preferenciapara sua aqqisicäo.
Rd
Po
Cláusula Quinta - AC iep1nsabitidad do c*da&cio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariaent pela inë'egra?izaça3tio capital social;
Cláusula Sexta - Seu prazo de duraçao é pot tempo indeterminado;
Cláusula Sétima - A administracao dj sociedade caberá a ambos os sócios em
conjunto, on separadarnente cada urn do per si, autor-izado o use do norne empresarial, vedado no
entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumit obrigaçöes seja em favor de qualquer
dos quotistas ou do teiteiros, em atos quo envolvam contratos do empréstimos e prestaço do
garantias em avais, penhores e hipotecas, bern comb onerar on a] enar bens imoveis da sociedade sem
autorizaço do outros sécios; Cláusula Oitava - 0 balanço geral sera levantado em 31 do dezembro, do cada ano
cabendo aos socios na prcporço de suns quotas, os lucros on perdas apurados;
Paragrafo Unico - Nol quatro moses seguintes ao térmmo do exercIcio social, os
socios deliberarao sobre as contas e designaran administrador quando fore caso;
Clausula Nona - Fica eleito o fore do Irnperatriz - MA, para qualquer açao fundada
neste contrato;
Clansnla Decima - Falocendo on interditado qualquer dos socios, a sociedade
contmnuará suas atividades corn os herdeiros sucessores e o iucapaz. Nao sendo poss lye] on
inexistindo interesse destes on do (s) socio (s) remanescente (s), o valor de seus have urado
90
e liquidado corn base na situaçâo patrimonial cia sociedade a data da resolucão, veri
eM
espccialmcnte lovantado.

Parágrafo unico - o mesmo procedirnento sera adotado em o
sociedade se, resolva em relacAo a seu socio;

c

qfr a

Clausula Décirna Primeira - Os administradores declaram, sob as perias da Lei, do
que näo estäo inipedidos do exercerem a administraço da sociedade, pot lei especial, on em virtude
de condenaçao criminal, on por se eneontrarem sob os efeitos dela, a pena quo vede ainda quo
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, do prevaricaçäo, peita, on
suborno, conous ão peculate on contra a economia popular, contra o sisterna financeiro nacional,
contra normas defesas cia concorrencia, contra as r laçOes do consumo, fe püblica on a propriedade

E pot estarem as ha justos e contratados, assinam o presente insirurnento em 3 (tres)

4

)vias.

C.
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Imp eratriz(MA), 25 do Outuc 2010
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CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA— 2° REGIAD
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Corn provante do Inscriçao ode Situaçäo Cadastral - Irnpressäo

Comprovante de Inscriçao e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de ldentificacão da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergéncia, providencie junto
RFB a sua atualizacão cadastral.

a

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NOMERODEINSCRIQAO

DATADEABERTURA

COMPROVANTE DE INscRlçAo E DE
SITUAçAO CADASTRAL

23.429.36810001-75
MATRIZ
NONE EMPRESARIAL

MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA

-

ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

BIOMEJ) DISTRIBUIDORA CIENTIFICA
CODIGO E DERAD
SCIcDA ATMOADE ECONOMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércip atacadista de instrumentos e mateulais para uso medico, cirUrgico, hospitalar e de Iaboratôrios
CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICASSECUNDARIAS
47.73-3-00- Comércio varejista de artigos medicos a ortopédicos
CODIGO E DE5CRIcAO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
-

LOGRAbOURD

NCJMERO

RPIAUI

945

COMPLEMENTO

CEP

BPJRRO/DISTRITO

MUNICIPIO

UF

65.901-600

CENTRO

IMPERATRIZ

MA

TELEFONE

ENDEREQO ELEIRONICO

(99) 3523-2255
ENTE FED ERATIVO R ES PUN SAVEL(EF R)

DATA DA srruAcAo CADASTRAL

UAçAo CADASTRAL

2510312005

ATIVA
SIT
MOTIVO DESITUAçAO CADASTRAL

DATA DA SITUAQAD ESPECIAL

SITUAQAO ESPECIAL

Aprovado pela lnstwçâoNormativa REB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 28/0312016

as 16:00:51 (data e horn de Brasilia).
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Consulta LISA / Capital Social
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEItOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAlS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO
Nome: MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ: 23.429.36810001-75
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito passivo acirna identificado qua vierern a ser apuradas, e certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), corn a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do Lei ri 2 5.172, de 25 de outubro de 1966 COdigo Tuibutärio Nacional (CTN), ou objeto de decisäo judicial que determina sua
desconsideraçao pam fins de certificaçâo da regularidade fiscal; e
2. nao constam inscriçöes em Divida Ativa da União no Procuradoria-Geral do Fazenda Nacional
(PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern as mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta bertidäo e valida pam o estabelecimento rnatriz e suas filiais e, no caso de ante federativo, pam
todos os Orgaos a fundos pUblicos da adrninistracâo direta a ele vinculados. Refere-se a situacão do
sujeito passivo no âmbito da RFB e do PGFN a abrange inclusive as conttibuiçôes sociais previstas
nas alineas 'a' ad' do paragrafo inico do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991.
• A aceitação desta certidão está condicionada a verificaçäo de sua autenticidade no Internet, nos
• enderegos <http://www.receita.fazenda.gov.br > ou <hftp://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

.

Ceñidáo emitida gratuitamente corn base no Portaria Conjunta RFB/PGFN n 2 1.751, de 02110/2014.
Emitida as 14:5448 do dia 16/10/2015 <horn e data de BrasIlia>.
Válida ate 13/04/2016.
COdigo de oontrole da certidao: 2462.D452.6981.DDD2
Qualquer raEura ou emenda invalidará este documento
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CAIXA ECONOMHJA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CR1?
23429368/0001-75
Inscrição:
Razão Social: MODELO PRODS MED HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia :BIOMED DISTRIBUIDORA CIENTIFICA.
R PJAUI 945 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-600
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o

presente Certificado nâo servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuicöes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigaçöes corn o FGTS.

Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016
Certificaçâo Nümero: 2016032312592905614801

Informaçäo obtida em 28/03/2016,

as

16:08:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicipnada a verificaço de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JJUDIO1ARIO
JJSTIçA DO TRABALBO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Name: MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.429.368/0001-75
Certidaa n°: 28808703/2016
Expediçaa: 28/03/2016, is 16:03:30
Validade: 23/09/2016 - 180 (centa e aitenta) dias, cantadas da data
de sua expediçaa.
Th

Certifica-se que MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (MATRIZ E
FILIAIS), inscrita(a) no CNPJ sob a no 23.429.368/0001-75, NAO CONSTA
do Banco Nacianal de Devedares Trabalhistas.
CertidAa emitida cam base no art. 642-A da Cansalidaçaa das Leis do
Trabaiha, acrescentada pela Lei no 12.440, de 7 do julhp de 2011, e
na Resaluçâa Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do
.Trabalha, de 24 de aqasta de 2011.
- - Os dadas canstantes desta Certidaa sàa de respansabilidade dos
--Tribuqais do Trabalha e estAa atualizadas ate 2 (dais) dias
anteriares a data da sua expedicäa.
Na casa de pessaa juridica, a CertidAa atesta a empress em relacaa
a tadas as seus estabelecimentas, agências au filiais.
A aceitacàa desta certidaa candiciana-se a verificaçaa de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalha na
Internet (http://www.tst.jus.br ).
Certidaa emitida gratuitamente.
INFOPNAçAO IMPORTANTE
Da Banco Nacianal de Devedares Trabalhistas canstam as dadas
necessirias a identificacàa das pessaas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalha quanta as abrigacoes
estabelecidas em sentenca condenataria transitada em julgada au em
acardas judiciais trabalhistas, inclusive no cancernente aas
recalhimentas previdenciirias, a hanarárias, a custas, a
emalumentas au a recalhimentas determinadas em lei; au decarrentes
de execuçàa de acardas firmadas perante a Ministéria Püblica do
Trabalha au Camissàa de Canciliaçâa Prévia.

I
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DUvidas e sugesries,

cndt@tst.jus.hr

