
Situação Fiscal:

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA
Página: 1

Data:

Usuário:

F I C H A     C A D A S T R A L

Inscrição:

GERAT:

Agencia Regional:

Situação Cadastral:

Benefício Fiscal: Sit. SIPAF: Exportador:

CNPJ:

Tipo de Pessoa:

Última Atualização:

Insc. Prazo Certo:PF Optante NF:

Nome Empresarial:

Nome Fantasia:

Categoria Cadastral:

Junta Comercial:

Capital Social:

Data da Constituição:

Inicio Ativ.:

PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

Complemento:

Número:

Bairro:

Referência:

Telefone:

Município:

FAX:

E-Mail:

C. Postal:

19.627.466-4

AGEAT TERESINA

ATIVO

31.317.338/0001-03

JURÍDICA

REGULAR

13/05/2022

PAC SAUDE DISTRIBUIDORA

MATRIZ OU UNICO

300000

23/08/2018

14/09/2018

5059

LORIVAL PARENTE TERESINA

consuplan.teresina@gmail.com

86 33037413

Endereço: AVE HENRY WALL DE CARVALHO

CAE Principal:

4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Ativ. Secundárias(CNAE):

CEP: 64022135

UF: PI

3a GERAT TERESINA

07/06/2022

Hora: 15:15:36

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

ENDEREÇO FISCAL

Complemento:

Número:

Bairro:

Referência:

Telefone:

Município:

FAX:

E-Mail:

C. Postal:

Endereço:

CEP:

UF:

CEP C.Postal:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Natureza Jurídica:

Regime Recolhimento: CORRENTISTA

Tipo Utilização: LOJA

Cat. Estabelec.:

Área Utilizada (m2): 0

CAE Secundária:

Ativ. Principal(CNAE):

22200488021

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NORMAL

Telefone DIEF: 86 33037413

CEP C.Postal:

AVE HENRY WALL DE CARVALHO

LORIVAL PARENTE

86 99115525 0

TERESINA

5059

PI

31317338000103

NÃOSIM NÃO NÃO

4645103 Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646001 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646002 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4647801 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649401 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649404 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649408 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649499 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
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4651601 Comércio atacadista de equipamentos de informática

4651602 Comércio atacadista de suprimentos para informática

4511103 COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS

4664800 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4649402 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4669999 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

4683400 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

4691500 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

4692300 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários

4693100 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

5250804 Organização logística do transporte de carga

4618401 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

6630400 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

8650002 Atividades de profissionais da nutrição

8650007 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

4618402 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

4623109 Comércio atacadista de alimentos para animais

4639701 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4644302 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO

4645101 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATÓRIOS

4645102 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
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Relação: Nome: CGC/CPF

SÓCIO PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 021.454.693-46

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

DADOS DO CONTADOR

Nome: RIMARIO DE JESUS RODRIGUES Tipo Pessoa: FÍSICA 20086180304CNPJ/CPF: CRC: PIP21036815

Tipo Pessoa: Cargo: Perc.

FÍSICA SOCIO ADMINISTRADOR 100%

Anexo do protocolo PT2022.06/CLHO-20847

Nome: CERTIDOES ESTADUAL V. 06.08, pág. 3 de 8

PR2022.06/CLHO-03685 - Pág 1780



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

nº 220531317338000103

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

NOME/RAZÃO SOCIAL

19.627.466-4

31.317.338/0001-03

PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para

os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral

do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para

constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/05/2022, ÀS 15:32:25

VÁLIDA ATÉ 25/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E6ED-FC73-93E9-6463-9541-3A0D-454C-AF8A
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CERTIDÕES WEB - 1.0.0

© SEFAZ - Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí Versão 1.0.0

  Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA  Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT 

Número da Certidão: * 220531317338000103

Documento de

Identificação: *
313.173.380-00

Chave: * E6ED-FC73-93E9-6463-9541-3A0D-454C-AF

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

A certidão Nº 220531317338000103 é válida.

Consultar Certidão


Validar Certidão




CNPJ 

Validar Limpar Campos

ENTRAR
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SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206073131733800010301

RAZÃO SOCIAL

PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

ENDEREÇO

AVE HENRY WALL DE CARVALHO 5059

BAIRRO OU DISTRITO

LORIVAL PARENTE

MUNICÍPIO

TERESINA

CEP

64022135

CPF/CNPJ (Nº)

31.317.338/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.627.466-4

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito

passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO

FISCAL REGULAR.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/06/2022, ÀS 11:41:39

VÁLIDA ATÉ 06/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE

http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 670E-F2FA-715F-2917-3998-AE9C-A33F-B6A1
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CERTIDÕES WEB - 1.0.0

© SEFAZ - Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí Versão 1.0.0

  Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA  Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT 

Número da Certidão: * 2206073131733800010301

Documento de

Identificação: *
313.173.380-00

Chave: * 670E-F2FA-715F-2917-3998-AE9C-A33F-B6A

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

A certidão Nº 2206073131733800010301 é válida.

Consultar Certidão


Validar Certidão




CNPJ 

Validar Limpar Campos

ENTRAR
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Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

PAC SAUDE DISTRIBUIDORA

CNPJ: 31.317.338/0001-03

               O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins,
que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de
informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente
acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

               A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito)
relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por
parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de
Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em
julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação
deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

               Esta certidão é válida até 22/08/2022, estando condicionada à verificação
de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/.

Secretária das Sessões, em 22/06/2022

N° 12587/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do
TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:72DB-
FCC0-6165-4DD2

Pág.1
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

Folha 1 / 1

Código autenticidade: 353A77E4157073DC

Nº Via: 2

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO 
MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 159.169/22-01

CPF/CNPJ: 31.317.338/0001-03

Contribuinte: PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

           Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte 
acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 
penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 
4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que 
venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 
4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:05:16 h, do dia 09/05/2022.

Validade: 07/08/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações: 
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço 
http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
 - Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.
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22/06/2022 16:22 Validar certidão para portal

portal.teresina.pi.gov.br/dsf_the_portal/inicial.do?evento=montaMenu&acronym=VALIDARCERTIDAO 1/1

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes Itens de

Confirmar   Limpar

Número da certidão
 

159.169/22-01
Código da autenticidade
353A77E4157073DC

 

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 09/05/2022 às 16:48

Válida até 07/08/2022

Código controle 159.169/22-01

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ:  31.317.338/0001-03   Contribuinte:  PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço:  AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO, 5059 Complemento:  nullEM FRENTE A NOVA CEASA Bairro:  BAIRRO LOURIVAL PARENTE Cidade:  TERESINA

Cep:  64.022-135

Anexo do protocolo PT2022.06/CLHO-20847
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Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Emitido em: 22/06/2022 16:27:51 Código autenticidade: FE8E9116D2A30186

Nº Via: 1

CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6046762

CÓDIGO DE CONTROLE: 0191997/22-08

CPF/CNPJ NÚMERO DE REGISTRO DATA DE ABERTURA

31.317.338/0001-03 1919972208 23/08/2018

RAZÃO SOCIAL RESPONSÁVEL LEGAL CPF/CNPJ

PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

LOCALIZAÇÃO

AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO, 5059 
BAIRRO LOURIVAL PARENTE
TERESINA - CEP: 64022-135

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

451110300 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS

461840100 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

461840200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOMEDICOHOSPITALARES

462310900 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Anexo do protocolo PT2022.06/CLHO-20847
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Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Emitido em: 22/06/2022 16:27:51 Código autenticidade: FE8E9116D2A30186

Nº Via: 1

CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6046762

CÓDIGO DE CONTROLE: 0191997/22-08

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

464510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

464600100 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

464600200 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

464940100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

464940200 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

464940400 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

464949900 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

465160100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

465160200 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS

466999900 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS

468340000 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO

469150000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Emitido em: 22/06/2022 16:27:51 Código autenticidade: FE8E9116D2A30186

Nº Via: 1

CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6046762

CÓDIGO DE CONTROLE: 0191997/22-08

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

469230000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS

469310000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS

493020101 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

525080401 - ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA

663040000 - ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSAO

865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO

865000700 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 31.317.338/0001-03 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:48:41 do dia 07/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2022.
Código de controle da certidão: AB49.153B.100C.9DBF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

 31.317.338/0001-03  

 AB49.153B.100C.9DBF  

 07/01/2022  

 07:48:41  

 Positiva com Efeitos de Negativa 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 07/01/2022, com validade até 06/07/2022.  

Confirmação da Autenticidade de
Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ:

Código de Controle:

Data da Emissão:

Hora da Emissão:

Tipo Certidão:

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.317.338/0001-03
Certidão nº: 18161225/2022
Expedição: 07/06/2022, às 11:54:27
Validade: 04/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 31.317.338/0001-03, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.317.338/0001-03
Certidão nº: 18161225/2022
Expedição: 07/06/2022, às 11:54:27
Validade: 04/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 31.317.338/0001-03, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
31.317.338/0001-03
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/08/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV HENRY WALL DE CARVALHO 

NÚMERO 
5059 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
64.022-135 

BAIRRO/DISTRITO 
LOURIVAL PARENTE 

MUNICÍPIO 
TERESINA 

UF 
PI 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIROPACSAUDE@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(86) 3220-1752 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/08/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 17/06/2022 às 10:46:20 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
31.317.338/0001-03
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/08/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos
agropecuários 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 
66.30-4-00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV HENRY WALL DE CARVALHO 

NÚMERO 
5059 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
64.022-135 

BAIRRO/DISTRITO 
LOURIVAL PARENTE 

MUNICÍPIO 
TERESINA 

UF 
PI 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIROPACSAUDE@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(86) 3220-1752 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/08/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 17/06/2022 às 10:46:20 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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ALTERACÃO N° 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
SARAIVA & QUEIROZ LTDA  

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito 

ANDERSON DA SILVA SARAIVA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão 
parcial de bens, empresário, natural de Teresina/PI, data de nascimento 23/03/1981, 
portador do documento de identidade RG n° 1942578 SSP-PI, CPF n° 847.847.093-04, 
residente e domiciliado na RUA IVAN TITO DE OLIVEIRA, 1915, Bairro: 
LOURIVAL PARENTE, CEP: 64022-118 em Teresina — PI. 
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, brasileira, casada sob o regime da 
comunhão parcial de bens, empresário, natural de Teresina/PI, data de nascimento 
17/12/1985, portadora do documento de identidade RG n° 2208363 SSP-PI ,CPF n° 
021.454.693-46, residente e domiciliado na RUA DEMERVAL LOBAO, 1380, APT 
101, Bairro: FATIMA, CEP: 64049-542 em Teresina — PI 
Únicos sócios da sociedade empresária limitada sob a firma social SARAIVA & 
QUEIROZ LTDA,  inscrita sob o CNPJ n° 31.317.338/0001-03, estabelecida na 
Avenida Henry Wall de Carvalho, 5059, Bairro: Lourival Parente, CEP: 64022135 em 
Teresina - PI, com seus atos constitutivos devidamente arquivados e registrados na 
Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE n° 22200488021 por despacho em 
23/08/2018 resolvem alterar seu contrato na forma que segue: 

Cláusula Primeira — A sociedade girará sob a denominação social - PAC SAUDE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 

Cláusula Segunda — Ingressa na sociedade a sócia PATRYELLE RHADIGE DA 
SILVA QUEIROZ, brasileira, solteira, empresária, data de nascimento 30/07/1990, 
portadora do documento de identidade RG n°2674368 SSP PI, CPF n° 032.294.213-61, 
residente e domiciliada na RUA AUREA MARTINS, 3465, APT 003, MORROS, CEP 
64062220 em TERESINA/PI. 

Cláusula Terceira — Desvencilham-se da sociedade os sócios ANDERSON DA 
SILVA SARAIVA que possui R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos 
em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), na 
condição de cedentes, cedem e transfere toda sua participação para os sócios como 
segue: 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 50.010 (cinquenta mil e 
dez) quotas, um valor total de R$ 50.010,00 (cinquenta mil e dez reais). 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2019 13:13 SOB Nº 20190202262.
PROTOCOLO: 190202262 DE 30/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902556448. NIRE: 22200488021.
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

        LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
               PROCURADOR
          TERESINA, 05/06/2019
       www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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PATRYELLE RHADIGE DA SILVA QUEIROZ 99.990 (noventa e nove mil 
e novecentos e noventa) quotas, um valor total de R$ 99.990,00 (noventa e nove 
mil e novecentos e noventa reais). 

Cláusula Quarta — O sócio ANDERSON DA SILVA SARAIVA faz de sua livre e 
espontânea vontade, cedendo e transferindo total do capital social que subscreveu e 
integralizou, dando e recebendo a mais ampla, geral, irretratável, irreajustável e 
irrevogável quitação aos direitos e haveres às suas quotas, para mais nada reclamar seja 
a qualquer titulo que for agora ou no futuro. 

Cláusula Quinta — Este em face das alterações contratadas nesse instrumento, o capital 
social que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000,00 (trezentas 
mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato, em moeda 
corrente no Pais, pelos sócios, distribuídos da seguinte forma: 

NOME N° DE QUOTAS VALOR 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 200.010 R$ 200.010,00 

PATRYELLE RHADIGE DA SILVA QUEIROZ 99.990 R$ 99.990,00 

TOTAL 300.000 R$ 300.000,00 

Cláusula Sexta— A administração da sociedade caberá a sócia PATRYNE 
RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, com todos os poderes e atribuições necessários 
à administração e representação da sociedade, autorizados 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 outro sócio. 

Cláusula Sétima — 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 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. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2019 13:13 SOB Nº 20190202262.
PROTOCOLO: 190202262 DE 30/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902556448. NIRE: 22200488021.
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

        LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
               PROCURADOR
          TERESINA, 05/06/2019
       www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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Cláusula Oitava — Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas e condições 
do contrato inicial não contrária a este Instrumento. 

E, por estar assim ju-Sto e contratado, assina este instrumento em 01 via. 

Teresina —PI, 14 de Maio de 2019. 

ibt -40/1X MUI 
PA RYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 

CPF n° 021.454.693-46/ Sócio administrador 

-Pct.L.vdcct pmeots, ct,a, 5dc&Gniki.03(  
PATRYELLE RHADIGE DA SILVA QUEIROZu  

• 	CPF n°032.294.213-61 /Sócia 

tti<'14:  A 1C-E2S15 A SIL A SARAI A 
n  . „  

.‘", CP1e,à47.847.093-04/ Ex Sócio administrador 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2019 13:13 SOB Nº 20190202262.
PROTOCOLO: 190202262 DE 30/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902556448. NIRE: 22200488021.
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

        LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
               PROCURADOR
          TERESINA, 05/06/2019
       www.piauidigital.pi.gov.br
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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ALTERAÇÃO N° 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

PAC SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
 
 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito 
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, brasileira, casada sob o regime da 
comunhão parcial de bens, empresária, natural de Teresina/PI, data de nascimento 
17/12/1985, portadora do documento de identidade RG nº 2208363 SSP-PI, CPF n° 
021.454.693-46, residente e domiciliada na RUA DEMERVAL LOBAO, 1380, APT 
101 Bairro: FATIMA CEP: 64049542 em TERESINA/PI. 
PATRYELLE RHADIGE DA SILVA QUEIROZ, brasileira, solteira, empresária, 
data de nascimento 30/07/1990, portadora do documento de identidade RG nº 2674368 
SSP PI, CPF n° 032.294.213-61, residente e domiciliada na RUA AUREA MARTINS, 
3465, APT 003, MORROS, CEP 64062220 em TERESINA/PI.  
Únicos sócios da sociedade empresária limitada sob a denominação social PAC 
SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 
31.317.338/0001-03, estabelecida na Avenida Henry Wall de Carvalho, 5059, Bairro: 
Lourival Parente, CEP: 64022135 em Teresina - PI, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados e registrados na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o 
NIRE n° 22200488021 por despacho em 23/08/2018 resolvem alterar seu contrato na 
forma que segue:  
Cláusula Primeira – A sociedade girará sob a firma social – SARAIVA & QUEIROZ 
LTDA. 
 
Cláusula Segunda – Ingressa na sociedade o sócio ANDERSON DA SILVA 
SARAIVA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, 
natural de Teresina/PI, data de nascimento 23/03/1981, portador do documento de 
identidade RG n° 1942578 SSP-PI, CPF n° 847.847.093-04, residente e domiciliado na 
RUA IVAN TITO DE OLIVEIRA, 1915, Bairro: LOURIVAL PARENTE, CEP: 
64022-118 em Teresina – PI. 
 
Cláusula Terceira – Desvencilham-se da sociedade a sócia PATRYELLE RHADIGE 
DA SILVA QUEIROZ que possui R$ 99.990,00 (noventa e nove mil e novecentos e 
noventa reais), divididos em 99.990 (noventa e nove mil e novecentas e noventa) quotas 
de valor nominal R$ 1,00 (um real), na condição de cedente, cede e transfere toda sua 
participação para os sócios como segue:  

 
 ANDERSON DA SILVA SARAIVA 3.000 (três mil) quotas, um valor total de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). 
 

 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 96.990 (noventa e seis mil 
novecentos e noventa) quotas, um valor total de R$ 96.990,00 (noventa e seis mil 
novecentos e noventa) reais. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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Cláusula Quarta – A sócia PATRYELLE RHADIGE DA SILVA QUEIROZ faz de 
sua livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo total do capital social que 
subscreveu e integralizou, dando e recebendo a mais ampla, geral, irretratável, 
irreajustável e irrevogável quitação aos direitos e haveres às suas quotas, para mais nada 
reclamar seja a qualquer título que for agora ou no futuro. 
 
Cláusula Quinta – Este em face das alterações contratadas nesse instrumento, o capital 
social que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000,00 (trezentas 
mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato, em moeda 
corrente no País, pelos sócios, distribuídos da seguinte forma: 
 

NOME N° DE QUOTAS VALOR 

ANDERSON DA SILVA SARAIVA 3.000 R$ 3.000,00 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 297.000 R$ 297.000,00 

TOTAL 300.000 R$ 300.000,00 

 
 
Em decorrência da presente alteração, o contrato social da sociedade passa a ter a 
redação consolidada a seguir, que os sócios declaram aprovar por unanimidade. 

 
 

CONTRATO CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
SARAIVA & QUEIROZ LTDA 

 
 
Cláusula Primeira – Da denominação. 
A sociedade gira sob a Firma Social SARAIVA & QUEIROZ LTDA nome fantasia 
DISTRIBUIDORA PAC SAUDE. 
 
Cláusula Segunda – Da sede. 
A sociedade tem sede Avenida Henry Wall de Carvalho, 5059, Bairro: Lourival Parente, 
CEP: 64022135 em Teresina - PI. 
 
Cláusula Terceira – Do Objeto. 
A sociedade tem como objeto 
Atividade Principal:  
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
Atividades Secundárias:  
4618-4/01 -Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 
cosméticos e produtos de perfumaria  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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4618-4/02 -Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 
materiais odonto-médico-hospitalares  
4644-3/02 -Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário  
4645-1/01 -Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios  
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia  
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria  
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal  
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico  
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria  
4649-4/08 -Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar  
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
4664-8/00 -Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças (motores e transformadores elétricos; sistemas para 
controle de incêndio; instrumentos e equipamentos de medida; robots; máquinas, 
aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos 
para escritório, exceto informáticos; outras máquinas, aparelhos e equipamentos não 
especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplenagem, mineração e 
construção, industrial, odonto-médico-hospitalar e comercial) 
4753-9/00 -Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo  
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  
4930-2/02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional 
 
Cláusula Quarta – Do Início das Atividades e Prazo de Duração. 
A sociedade iniciou suas atividades 23/08/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.  
 
Cláusula Quinta – Do Capital. 
O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000,00 
(trezentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato, em 
moeda corrente no País, pelos sócios, distribuídos da seguinte forma: 
 
 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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NOME 
N° DE 

QUOTAS VALOR 

ANDERSON DA SILVA SARAIVA 3.000 R$ 3.000,00 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 297.000 R$ 297.000,00 

TOTAL 300.000 R$ 300.000,00 

 
Cláusula Sexta – Da Cessão e Transferências de Quotas. 
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 direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda. 
 
Cláusula Sétima – Da responsabilidade dos Sócios. 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
 
Cláusula Oitava – Da Administração e uso de Firma. 
A administração da sociedade é exercida pela sócia PATRYNE RHAVANNE DA 
SILVA QUEIROZ, com todos os poderes e atribuições necessários à administração e 
representação da sociedade, autorizada 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 outro sócio.  

Cláusula Nona – Do Balanço e Prestação de Contas. 
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestam 
contas justificadas de suas administrações, 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. 
Parágrafo Único – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberam sobre as contas e designação de administradores quando for o caso. 
 
Cláusula Décima – Das Filiais e Outras Dependências. 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.  
 
 
 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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Cláusula Décima Primeira – Do Pró-labore. 
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro 

labore” para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares 

pertinentes. 
 
Cláusula Décima Segunda – Do falecimento ou Incapacidade Superveniente. 
Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, à sociedade continua 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 é adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação ao seu sócio. 
 
Cláusula Décima Terceira – Desimpedimento e Legislação Aplicável. 
A administradora declara, sob as penas da lei, que não esta impedida de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 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 Quarta – Do Foro. 
Fica eleito o foro de Teresina – PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento em 01 via. 

 
Teresina – PI, 10 de Junho de 2019. 

__________________________________________ 
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 

CPF n° 021.454.693-46/ Sócio administrador 
  

__________________________________________ 
ANDERSON DA SILVA SARAIVA 

CPF n° 847.847.093-04/ Sócio 

______________________________________________ 
PATRYELLE RHADIGE DA SILVA QUEIROZ 

CPF n° 032.294.213-61 /Ex Sócia 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à  comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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ALTERAÇÃO N° 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

SARAIVA & QUEIROZ LTDA 
 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito 
ANDERSON DA SILVA SARAIVA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão 
parcial de bens, empresário, natural de Teresina/PI, data de nascimento 23/03/1981, 
portador do documento de identidade RG n° 1942578 SSP-PI, CPF n° 847.847.093-04, 
residente e domiciliado na RUA DOMINGOS BORGES (LOT A BONITO), 2036, 
Bairro: SANTA CRUZ, CEP: 64028-655 em Teresina – PI. 
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, brasileira, casada sob o regime da 
comunhão parcial de bens, empresário, natural de Teresina/PI, data de nascimento 
17/12/1985, portadora do documento de identidade RG nº 2208363 SSP-PI ,CPF n° 
021.454.693-46, residente e domiciliado na RUA DEMERVAL LOBAO, 640, APT 101, 
Bairro: JOQUEI, CEP: 64048-100 em Teresina – PI 
 Únicos sócios da sociedade empresária limitada sob a firma social SARAIVA & 
QUEIROZ LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 31.317.338/0001-03, estabelecida na 
Avenida Henry Wall de Carvalho, 5059, Bairro: Lourival Parente, CEP: 64022135 em 
Teresina - PI, com seus atos constitutivos devidamente arquivados e registrados na Junta 
Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE n° 22200488021 por despacho em 23/08/2018 
resolvem alterar seu contrato na forma que segue:  

Cláusula Primeira – A sociedade passará a ter em seu objeto social as seguintes 
atividades:  

Atividade Principal  

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

Atividades Secundárias 

4618-4/01 -Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 
cosméticos e produtos de perfumaria 
4618-4/02 -Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 
materiais odonto-médico-hospitalares 
4644-3/02 -Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 
4645-1/01 -Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios 
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
4649-4/08 -Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar 
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
4664-8/00 -Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
odonto-médico-hospitalar; partes e peças 
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças (motores e transformadores elétricos; sistemas para  
controle de incêndio; instrumentos e equipamentos de medida; robots; máquinas, 
aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos 
para escritório, exceto informáticos; outras máquinas, aparelhos e equipamentos não 
especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplenagem, mineração e 
construção, industrial, odonto-médico-hospitalar e comercial) 
4753-9/00 -Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo 
4930-2/02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional 
 
Em decorrência da presente alteração, o contrato social da sociedade passa a ter a redação 
consolidada a seguir, que os sócios declaram aprovar por unanimidade. 

 
 

CONTRATO CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
SARAIVA & QUEIROZ LTDA 

 
 
Cláusula Primeira – Da denominação. 
A sociedade gira sob a Firma Social SARAIVA & QUEIROZ LTDA nome fantasia 
DISTRIBUIDORA PAC SAUDE. 
 
Cláusula Segunda – Da sede. 
A sociedade tem sede Avenida Henry Wall de Carvalho, 5059, Bairro: Lourival Parente, 
CEP: 64022135 em Teresina - PI. 
 
Cláusula Terceira – Do Objeto. 
A sociedade tem como objeto 
Atividade Principal:  
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
Atividades Secundárias:  
4618-4/01 -Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 
cosméticos e produtos de perfumaria  
4618-4/02 -Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais 
odonto-médico-hospitalares  
4644-3/02 -Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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4645-1/01 -Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios  
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia  
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria  
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal  
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico  
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria  
4649-4/08 -Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar  
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
4664-8/00 -Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-
médico-hospitalar; partes e peças  
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças (motores e transformadores elétricos; sistemas para controle 
de incêndio; instrumentos e equipamentos de medida; robots; máquinas, aparelhos e 
equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, 
exceto informáticos; outras máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados 
anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplenagem, mineração e construção, 
industrial, odonto-médico-hospitalar e comercial) 
4753-9/00 -Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo  
4930-2/02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional 
 
Cláusula Quarta – Do Início das Atividades e Prazo de Duração. 
A sociedade iniciou suas atividades 23/08/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.  
 
Cláusula Quinta – Do Capital. 
O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000,00 
(trezentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato, em 
moeda corrente no País, pelos sócios, distribuídos da seguinte forma: 
 

NOME 
N° DE 

QUOTAS VALOR 

ANDERSON DA SILVA SARAIVA 3.000 R$ 3.000,00 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 297.000 R$ 297.000,00 

TOTAL 300.000 R$ 300.000,00 

 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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Cláusula Sexta – Da Cessão e Transferências de Quotas. 
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 
direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda. 
 
Cláusula Sétima – Da responsabilidade dos Sócios. 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 
 
Cláusula Oitava – Da Administração e uso de Firma. 
A administração da sociedade é exercida pela sócia PATRYNE RHAVANNE DA 
SILVA QUEIROZ, com todos os poderes e atribuições necessários à administração e 
representação da sociedade, autorizada 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 outro sócio.  

Cláusula Nona – Do Balanço e Prestação de Contas. 
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestam 
contas justificadas de suas administrações, 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. 
Parágrafo Único – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberam sobre as contas e designação de administradores quando for o caso. 
 
Cláusula Décima – Das Filiais e Outras Dependências. 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.  
 
Cláusula Décima Primeira – Do Pró-labore. 
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore” 

para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
 
Cláusula Décima Segunda – Do falecimento ou Incapacidade Superveniente. 
Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, à sociedade continua 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 é adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação ao seu sócio. 
 
 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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Cláusula Décima Terceira – Desimpedimento e Legislação Aplicável. 
A administradora declara, sob as penas da lei, que não esta impedida de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 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 Quarta – Do Foro. 
Fica eleito o foro de Teresina – PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento em 01 via. 

 
Teresina – PI, 12 de fevereiro de 2020. 

__________________________________________ 
PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 

CPF n° 021.454.693-46/ Sócio administrador 
  

__________________________________________ 
ANDERSON DA SILVA SARAIVA 

CPF n° 847.847.093-04/ Sócio 

 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE DENOMINADA SARAIVA & 

QUEIROZ  LTDA., INSCRITA NO REGISTRO DO COMÉRCIO DA JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADO DO PIAUÍ, SOB O N.º 22200488021. 

 
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito ANDERSON DA 
SILVA SARAIVA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
empresário, natural de Teresina/PI, data de nascimento 23/03/1981, portador do 
documento de identidade RG n° 1942578 SSP-PI, CPF n° 847.847.093-04, residente e 
domiciliado na Rua Domingos Borges (Lot A Bonito), 2036, Bairro: Santa Cruz, CEP: 
64028-655 em Teresina – PI. PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, brasileira, 
casada sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, natural de Teresina/PI, 
data de nascimento 17/12/1985, portadora do documento de identidade RG nº 
2208363 SSP-PI, CPF n° 021.454.693-46, residente e domiciliado na Rua Demerval 
Lobão, 1380, Aptº 101, Bairro: Fátima, CEP: 64.049-542 em Teresina – PI, Únicos sócios 
da sociedade empresária limitada sob a firma social SARAIVA & QUEIROZ LTDA, 
inscrita sob o CNPJ n° 31.317.338/0001-03, estabelecida na Avenida Henry Wall de 
Carvalho, 5059, Bairro: Lourival Parente, CEP: 64022135 em Teresina - PI, com seus 
atos constitutivos devidamente arquivados e registrados na Junta Comercial do Estado 
do Piauí sob o NIRE n° 22200488021 por despacho em 23/08/2018 resolvem alterar 
seu contrato na forma que segue:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
Resolvem os sócios neste ato alterar a razão social para PAC SAUDE DISTRIBUIDORA 
LTDA., e nome de fantasia fica alterado para PAC SAUDE DISTRIBUIDORA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
É admitida na sociedade, na condição de sócia cotista, MARIA PAULA SANTOS 
GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de 
bens, empresária, nascida na Cidade de Teresina–PI, em 14 de Fevereiro de 1979, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.683.661 - SSP -PI, e do CPF: 068.062.123-
79, residente na Quadra Bela Vista s/n, Quadra 08, Casa 01, Conj Bela Vista, bairro Bela 
Vista,  CEP 64.030-020,  em Teresina Estado do Piauí. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
Retira-se da sociedade o Sócio ANDERSON DA SILVA SARAIVA que se declara 

plenamente satisfeito em todos os seus direitos e haveres na sociedade, dando aos 

cotistas remanescentes plena e geral quitação, para nada mais reclamarem, agora ou 

no futuro, relativamente ao vínculo societário de que se despedem de pleno direito. 
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CLÁUSULA QUARTA: 

O sócio, ANDERSON DA SILVA SARAIVA que detém 3.000 (mil) cotas de R$ 1,00 (hum 

real) cada uma, que corresponde o valor de R$ 3.000,00 (três reais), cede e transfere 

para a sócia cotista ora admitida 3.000 (mil) cotas do Capital Social, correspondendo 

ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Em razão da transferência de cotas do capital do sócio ANDERSON DA SILVA SARAIVA, 

para a sócia MARIA PAULA SANTOS GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES a nova participação 

no Capital Social passa ser a seguinte:  

 

NOME N° DE QUOTAS VALOR (R$) 

MARIA PAULA SANTOS GABRIEL DE OLIVEIRA 
NUNES 

 3.000 R$ 3.000,00 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 297.000  297.000,00 

TOTAL 300.000 R$ 300.000,00  

 

Em decorrência da presente alteração, o contrato social da sociedade passa a ter a 
redação consolidada a seguir, que os sócios declaram aprovar por unanimidade.  
 
CONTRATO CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA SARAIVA & QUEIROZ LTDA  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Da denominação.  
A sociedade gira sob a denominação Social PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA., nome 
fantasia PAC SAUDE DISTRIBUIDORA.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Da sede.  
A sociedade tem sede Avenida Henry Wall de Carvalho, 5059, Bairro: Lourival Parente, 
CEP: 64022135 em Teresina - PI.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objeto. 
A sociedade tem como objeto  
 
 

CNAE - Fiscal Descrição da Atividade 

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de 
medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria  
 

4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 
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materiais odonto-médico-hospitalares 

4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 

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

4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 

4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos 

4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

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

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

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 

4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 

4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não 
especificados anteriormente; partes e peças (motores e 
transformadores elétricos; sistemas para controle de incêndio; 
instrumentos e equipamentos de medida; robots; máquinas, 
aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; 
máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos; 
outras máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados 
anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplenagem, 
mineração e construção, industrial, odonto-médico-hospitalar e 
comercial) 
 

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo 

4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

 
CLÁUSULA QUARTA – Do Início das Atividades e Prazo de Duração.  
A sociedade iniciou suas atividades 23/08/2018 e seu prazo de duração é 
indeterminado.  
 
CLÁUSULA QUINTA – Do Capital.  
O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000,00 
(trezentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato, em 
moeda corrente no País, pelos sócios, distribuídos da seguinte forma:  
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NOME N° DE QUOTAS VALOR (R$) 

MARIA PAULA  SANTOS GABRIEL DE OLIVEIRA  
NUNES 

 3.000 R$ 3.000,00 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 297.000  297.000,00 

TOTAL 300.000 R$ 300.000,00  

 
CLÁUSULA SEXTA – Da Cessão e Transferências de Quotas.  
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 direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da responsabilidade dos Sócios. A responsabilidade de cada sócio 
é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social.  
 
CLÁUSULA OITAVA – Da Administração e uso de Firma. 
 A administração da sociedade é exercida pela sócia PATRYNE RHAVANNE DA SILVA 
QUEIROZ, com todos os poderes e atribuições necessários à administração e 
representação da sociedade, autorizada 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 outro sócio.  
 
CLÁUSULA NONA – Do Balanço e Prestação de Contas.  
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestam 
contas justificadas de suas administrações, 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. Parágrafo Único – Nos quatro 
meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberam sobre as contas e 
designação de administradores quando for o caso.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Das Filiais e Outras Dependências.  
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Pró-labore.  
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro 
labore” para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do falecimento ou Incapacidade Superveniente.  
Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, à sociedade continua 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 é 
adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Desimpedimento e Legislação Aplicável.  
A administradora declara, sob as penas da lei, que não esta impedida de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 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 QUARTA – Do Foro.  
Fica eleito o foro de Teresina – PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato.  
 
E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento em 01 via.  
 

Teresina – PI, 19 de janeiro de 2021. 
 
 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 
 

ANDERSON DA SILVA SARAIVA 
 

MARIA PAULA SANTOS GABRIEL DE OLIVERA NUNES 
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ADITIVO Nº 05 PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA NIRE N.º 22200488021, CNPJ nº. 

31.317.338/0001-03 
 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito 

 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, brasileira, casada sob o regime da comunhão 

parcial de bens, empresário, natural de Teresina/PI, data de nascimento 17/12/1985, 

portadora do documento de identidade RG nº 2208363 SSP-PI, CPF n° 021.454.693-46, 

residente e domiciliado na Rua Demerval Lobão, 1380, Aptº 101, Bairro: Fátima, CEP: 64049- 

542 em Teresina – PI e MARIA PAULA SANTOS GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES, brasileira, 

casada sob o regime da comunhão parcial de bens, empresária, nascida na Cidade de 

Teresina–PI, em 14 de Fevereiro de 1979, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.683.661 

- SSP -PI, e do CPF:068.062.123-79, residente no Conjunto Bela Vista, Quadra Bela Vista s/n, 

Quadra 08, Casa 01, CEP 64.030-020, em Teresina Estado do Piauí, únicos sócios da sociedade 

empresária limitada sob a firma social PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA., inscrita sob o CNPJ 

n° 31.317.338/0001-03, estabelecida na Avenida Henry Wall de Carvalho, 5059, Bairro: Lourival 

Parente, CEP: 64022135 em Teresina - PI, com seus atos constitutivos devidamente arquivados 

e registrados na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE n° 22200488021 por despacho 

em 23/08/2018 resolvem alterar seu contrato na forma que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
A sócia MARIA PAULA SANTOS GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES, não desejando permanecer 

mais na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas, ou seja, 3.000 (três mil) 

quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, correspondendo o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) integralizado em moeda corrente do país, a sócia ora remanescente 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, já qualificada acima, dando plena, geral e rasa 

quitação das mesmas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
O capital que permanece inalterado é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 

300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), cada uma, 

totalmente integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído: 

 

NOME N° DE QUOTAS VALOR (R$) 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 300.000 300.000,00 

TOTAL 300.000 R$ 300.000,00 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas responderá 

solidariamente pela integralização do capital social. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 
Com a retirada da sócia a administração da sociedade será   exercida individualmente pela 

sócia única PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, ficando dispensado de prestar 

caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a 

prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas 

da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair 

obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma 

a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, 

adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da 

sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos 
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creditórios, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, 

mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, 

bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, 

poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel 

cumprimento do mandato. 

 

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

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 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 SEXTA: 

 
O objeto da sociedade passa a ser: 

 

CNAE - Fiscal Descrição da Atividade 

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 

cosméticos e produtos de perfumaria 

4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 
materiais odonto-médico-hospitalares 

4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 

4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 

cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 

4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos 

4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

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

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

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 

4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

odonto-médico-hospitalar; partes e peças 

 

 

 

 

 

4669-9/99 

Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não 

especificados anteriormente; partes e peças (motores e transformadores 

elétricos; sistemas para controle de incêndio; instrumentos e 

equipamentos de medida; robots; máquinas, aparelhos e equipamentos 

para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, 

exceto informáticos; outras máquinas, aparelhos e equipamentos não 

especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, 

terraplenagem, mineração e construção, industrial, odonto-médico- 

hospitalar e comercial) 

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
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 áudio e vídeo 

4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional 

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

4511-1/01 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 

8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 

6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 

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

fórmulas 

4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédico 

 

 

4649-4/99 

Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 

doméstico não especificados anteriormente (artigos para habitação de 

vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e 

outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, 

escovas, vassouras, cabides, etc.) 

4649-4/01 Comércio atacadista   de   equipamentos   elétricos   de   uso   pessoal   e 

doméstico 

4692-3/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 

insumos agropecuários 

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

4683-4/00 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo 

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

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática 

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

5250-8/04 Organização logística do transporte de carga 

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática 

8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição 

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

municipal 

4511-1/03 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e 
usados 

4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
A partir desta data a Sociedade passará a ser uma sociedade Limitada Unipessoal 

considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em 

obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019. 

 

CLÁUSULA OITAVA: 
Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve   consolidar   o contrato 

social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no 

contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação. 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da denominação. 

A sociedade gira sob a denominação Social PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA., nome fantasia 

PAC SAUDE DISTRIBUIDORA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da sede. 

A sociedade tem sede Avenida Henry Wall de Carvalho, 5059, Bairro: Lourival Parente, CEP: 

64022135 em Teresina - PI. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objeto. 

A sociedade tem como objeto 

 

CNAE - Fiscal Descrição da Atividade 

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 

cosméticos e produtos de perfumaria 

4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 

materiais odonto-médico-hospitalares 

4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 

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

4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 

4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos 

4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

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

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

domiciliar 

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 

4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

odonto-médico-hospitalar; partes e peças 

 

 

 

 

 

4669-9/99 

Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não 

especificados anteriormente; partes e peças (motores e transformadores 

elétricos; sistemas para controle de incêndio; instrumentos e 

equipamentos de medida; robots; máquinas, aparelhos e equipamentos 

para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, 

exceto informáticos; outras máquinas, aparelhos e equipamentos não 

especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, 

terraplenagem, mineração e construção, industrial, odonto-médico- 

hospitalar e comercial) 

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 

áudio e vídeo 

4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
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 intermunicipal, interestadual e internacional 

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

4511-1/01 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 

8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 

6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 

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

4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédico 

 

 

4649-4/99 

Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 

doméstico não especificados anteriormente (artigos para habitação de 

vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e 

outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, 

escovas, vassouras, cabides, etc.) 

4649-4/01 Comércio atacadista   de   equipamentos   elétricos   de   uso   pessoal   e 

doméstico 

4692-3/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 

insumos agropecuários 

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

4683-4/00 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 

corretivos do solo 

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

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática 

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

5250-8/04 Organização logística do transporte de carga 

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática 

8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição 

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

municipal 

4511-1/03 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e 

usados 

4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais 

 

CLÁUSULA QUARTA – Do Início das Atividades e Prazo de Duração. 

A sociedade iniciou suas atividades 23/08/2018 e seu prazo de duração é indeterminado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Do Capital. 

O capital social da Sociedade Limitada Unipessoal é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 

divididos em 300.000,00 (trezentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), 

integralizadas em moeda corrente no País, pela única sócia, distribuída da seguinte forma: 

 

NOME N° DE QUOTAS VALOR (R$) 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 300.000 300.000,00 

TOTAL 300.000 R$ 300.000,00 
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CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

responderá solidariamente pela integralização do capital social. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: Da responsabilidade do único sócio. 

A responsabilidade do único sócio cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, que responde 

solidariamente pela integralização do capital social. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Da Administração e uso de Firma. 

A administração da sociedade é exercida individualmente pela sócia única PATRYNE 
RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual 

compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao 

funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele 

receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e 

encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da 

administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar 

imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de 

qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, constituir 

Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação 

naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de 

duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo 

indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato. 

 

CLÁUSULA NONA – Do Balanço e Prestação de Contas. 

O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro 

de cada ano, quando será procedido o levantamento do inventário, do balanço patrimonial e 

do balanço de resultado econômico 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 – Das Filiais e Outras Dependências. 

A sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Pró-labore. 

A sócia única poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as 

disposições regulamentares pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do falecimento ou Incapacidade Superveniente. 

Em caso de falecimento do único sócio a Sociedade Limitada Unipessoal 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Desimpedimento e Legislação Aplicável. 

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– Do Foro. 

Fica eleito o foro de Teresina – PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 

resultantes deste contrato. 

 

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento em 01 via. 

 

Teresina – PI, 24 de janeiro de 2022. 

 

 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 

 

MARIA PAULA SANTOS GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
 
 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
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Certificamos que o ato da empresa PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por: 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNPJ Nome 

02145469346 PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 

06806212379 MARIA PAULA SANTOS GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02145469346

06806212379
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ

MARIA PAULA SANTOS GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2022 11:11 SOB Nº 20220037841. 
PROTOCOLO: 220037841 DE 27/01/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201283391. CNPJ DA SEDE: 31317338000103. 
NIRE: 22200488021. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2022. 
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 
SECRETÁRIO-GERAL 
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ADITIVO Nº 06 PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA NIRE N.º 22200488021, CNPJ nº. 

31.317.338/0001-03 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito  

 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ, brasileira, casada sob o regime da comunhão 

parcial de bens, empresário, natural de Teresina/PI, data de nascimento 17/12/1985, 

portadora do documento de identidade RG nº 2208363 SSP-PI, CPF n° 021.454.693-46, 

residente e domiciliado na Rua Demerval Lobão, 640, Aptº 101, Bairro: Jóquei, CEP: 64048-100 

em Teresina – PI, única sócia da sociedade empresária limitada Unipessoal sob a firma social 
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA., inscrita sob o CNPJ n° 31.317.338/0001-03, estabelecida 

na Avenida Henry Wall de Carvalho, 5059, Bairro: Lourival Parente, CEP: 64022135 em Teresina 

- PI, com seus atos constitutivos devidamente arquivados e registrados na Junta Comercial do 

Estado do Piauí sob o NIRE n° 22200488021 por despacho em 23/08/2018 resolvem alterar seu 

contrato na forma que segue:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 

O objeto da sociedade passa a ser: 

 

CNAE - Fiscal Descrição da Atividade 

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 

cosméticos e produtos de perfumaria  

 

4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 

materiais odonto-médico-hospitalares 

4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 

4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 

cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 

4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos 

4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

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

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

domiciliar 

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 

 

 

 

 

 

4669-9/99 

Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não 

especificados anteriormente; partes e peças (motores e transformadores 

elétricos; sistemas para controle de incêndio; instrumentos e 

equipamentos de medida; robots; máquinas, aparelhos e equipamentos 

para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, 

exceto informáticos; outras máquinas, aparelhos e equipamentos não 

especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, 

terraplenagem, mineração e construção, industrial, odonto-médico-

hospitalar e comercial) 
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4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional 

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

  8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 

  6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 

 

 

4649-4/99 

Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 

doméstico não especificados anteriormente (artigos para habitação de 

vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e 

outros similares     - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, 

escovas, vassouras, cabides, etc.) 

4649-4/01   Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e 

doméstico 

  4692-3/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 

insumos agropecuários 

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

  4683-4/00  Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 

corretivos do solo 

4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de 

alimentos ou de insumos agropecuários 

   5250-8/04 Organização logística do transporte de carga 

   4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática 

  8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição 

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

municipal 

4511-1/03 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e 

usados 

  4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais 

  4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

odonto-médico hospitalar; partes e peças 

 

 
Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato 

social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no 

contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação. 

 

 

 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da denominação.  

A sociedade gira sob a denominação Social PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA., nome fantasia 

PAC SAUDE DISTRIBUIDORA.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Da sede.  

A sociedade tem sede Avenida Henry Wall de Carvalho, 5059, Bairro: Lourival Parente, CEP: 

64022135 em Teresina - PI.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objeto. 

A sociedade tem como objeto  

CNAE - Fiscal Descrição da Atividade 

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 

cosméticos e produtos de perfumaria  

 

4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 

materiais odonto-médico-hospitalares 

4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 

4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 

cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 

4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos 

4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

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

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

domiciliar 

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 

 

 

 

 

 

4669-9/99 

Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não 

especificados anteriormente; partes e peças (motores e transformadores 

elétricos; sistemas para controle de incêndio; instrumentos e 

equipamentos de medida; robots; máquinas, aparelhos e equipamentos 

para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, 

exceto informáticos; outras máquinas, aparelhos e equipamentos não 

especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, 

terraplenagem, mineração e construção, industrial, odonto-médico-

hospitalar e comercial) 

 

 

 

4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional 

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

  8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 

  6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 

 

 

4649-4/99 

Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 

doméstico não especificados anteriormente (artigos para habitação de 

vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e 

outros similares     - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, 

escovas, vassouras, cabides, etc.) 

4649-4/01   Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e 

doméstico 

  4692-3/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 

insumos agropecuários 

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

  4683-4/00  Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
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corretivos do solo 

4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de 

alimentos ou de insumos agropecuários 

   5250-8/04 Organização logística do transporte de carga 

   4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática 

  8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição 

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

municipal 

4511-1/03 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e 

usados 

  4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais 

  4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

odonto-médico hospitalar; partes e peças 

 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – Do Início das Atividades e Prazo de Duração.  

A sociedade iniciou suas atividades 23/08/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.  

 
CLÁUSULA QUINTA – Do Capital.  

O capital social da Sociedade Limitada Unipessoal é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 

divididos em 300.000,00 (trezentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), 

integralizadas em moeda corrente no País, pela única sócia, distribuída da seguinte forma:  

 

NOME N° DE QUOTAS VALOR (R$) 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 300.000  300.000,00 

TOTAL 300.000 R$ 300.000,00  

 

CLÁUSULA SEXTA: Da responsabilidade do único sócio. 

A responsabilidade do único sócio cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, que responde 

solidariamente pela integralização do capital social.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Administração e uso de Firma. 

A administração da sociedade é exercida individualmente pela sócia única  PATRYNE 
RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ,  ficando dispensado de prestar caução,  razão pela qual 

compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao 

funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele 

receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e 

encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da 

administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar 

imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de 

qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, constituir 

Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação 

naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de 

duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo 

indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.  

 
CLÁUSULA OITAVA – Do Balanço e Prestação de Contas.  

O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro 

de cada ano, quando será procedido o levantamento do inventário, do balanço patrimonial e 

do balanço de resultado econômico e efetuada a apuração de resultados, os quais serão 

Página 4 de 6

Anexo do protocolo PT2022.06/CLHO-20847

Nome: CONTRATO SOCIAL COMPLETO, pág. 40 de 44

PR2022.06/CLHO-03685 - Pág 1836



Pag:5 

 

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 NONA – Das Filiais e Outras Dependências.  

A sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – Do Pró-labore.  

A sócia única poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as 

disposições regulamentares pertinentes.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do falecimento ou Incapacidade Superveniente.  

Em caso de falecimento do único sócio a Sociedade Limitada Unipessoal 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Desimpedimento e Legislação Aplicável.  

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 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 TERCEIRA– Do Foro.  

Fica eleito o foro de Teresina – PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 

resultantes deste contrato.  

 

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento em 01 via.  

 

Teresina – PI, 29 de abril de 2022. 

 

 

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ 

Titular/ Administradora 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02145469346

Página 6 de 6

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

PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2022 11:22 SOB Nº 20220272697. 
PROTOCOLO: 220272697 DE 06/05/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205887658. CNPJ DA SEDE: 31317338000103. 
NIRE: 22200488021. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022. 
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 
SECRETÁRIO-GERAL 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 99022911191202390380-1; Data: 29/11/2019 12:04:53

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJL64680-MH7N;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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/

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. 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...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 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 SARAIVA & QUEIROZ LTDA tinha posse de um
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SARAIVA & QUEIROZ LTDA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/01/2021 07:36:57 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º 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 SARAIVA & QUEIROZ LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

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

¹Código de Autenticação Digital: 99022911191202390380-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4cbea34dd3c51f4f5f395619026cc16ce56a937268df9c1671020e436791762bde29b63c18c3d74f26c81b2cdea7d794a7

29d76292a6a72fc99598bbc1e33ae6  
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22/06/2022 15:29 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 31.317.338/0001-03
Razão Social: PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV HENRY WALL DE CARVALHO 5059 / LOURIVAL PARENTE / TERESINA / PI /

64022-135

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:08/06/2022 a 07/07/2022 

Certificação Número: 2022060818373791898953

Informação obtida em 22/06/2022 15:28:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.

 
Inscrição: 31.317.338/0001-03 
Razão social: PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 
Nome fantasia: PAC SAUDE DISTRIBUIDORA

 
Data de

Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF

08/06/2022 08/06/2022 a 07/07/2022
 

2022060818373791898953
20/05/2022 20/05/2022 a 18/06/2022

 
2022052002115618236941

01/05/2022 01/05/2022 a 30/05/2022
 

2022050101511133436057
12/04/2022 12/04/2022 a 11/05/2022

 
2022041202064994301120

24/03/2022 24/03/2022 a 22/04/2022
 

2022032402122929250109
05/03/2022 05/03/2022 a 03/04/2022

 
2022030501563764294828

14/02/2022 14/02/2022 a 15/03/2022
 

2022021401573810812304
26/01/2022 26/01/2022 a 24/02/2022

 
2022012609162893992144

27/12/2021 27/12/2021 a 25/01/2022
 

2021122705523316212369
08/12/2021 08/12/2021 a 06/01/2022

 
2021120804530101247929

19/11/2021 19/11/2021 a 18/12/2021
 

2021111904445986169694
31/10/2021 31/10/2021 a 29/11/2021

 
2021103104171165895329

12/10/2021 12/10/2021 a 10/11/2021
 

2021101205034725087209
23/09/2021 23/09/2021 a 22/10/2021

 
2021092304524211489908

04/09/2021 04/09/2021 a 03/10/2021
 

2021090404570284179986
16/08/2021 16/08/2021 a 14/09/2021

 
2021081604544955704280

28/07/2021 28/07/2021 a 26/08/2021
 

2021072805090047588569
29/04/2021 29/04/2021 a 28/05/2021

 
2021042905174929162244

10/04/2021 10/04/2021 a 07/08/2021
 

2021041005154532979500
22/03/2021 22/03/2021 a 20/04/2021

 
2021032215113275930332

23/02/2021 23/02/2021 a 24/03/2021
 

2021022322002327009433
21/01/2021 21/01/2021 a 19/02/2021

 
2021012114362280317706

17/12/2020 17/12/2020 a 15/01/2021
 

2020121705400882184649
27/11/2020 27/11/2020 a 26/12/2020

 
2020112704193129752313

08/11/2020 08/11/2020 a 07/12/2020
 

2020110802284082745566
20/10/2020 20/10/2020 a 18/11/2020

 
2020102004061370403176

01/10/2020 01/10/2020 a 30/10/2020
 

2020100103392815369922
12/09/2020 12/09/2020 a 11/10/2020

 
2020091203561245920984

24/08/2020 24/08/2020 a 22/09/2020
 

2020082405492947731157
05/08/2020 05/08/2020 a 03/09/2020

 
2020080504521174659238
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Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF

17/07/2020 17/07/2020 a 15/08/2020
 

2020071704412648479653
28/06/2020 28/06/2020 a 27/07/2020

 
2020062808542706946047

 

Resultado da consulta em 22/06/2022 15:29:26
 

Voltar
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