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CONTRATO DE CONSTITUJCAODE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
	 o 

BETNIED4ERCrALLTDA  CD 

LEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY,. Brasileiro 	, casado em, regime CD 

de comunhão parcial de bens,administraddr de empresas , 	 nascido P 

em 08/04/1971, 	natural de Belo Horizonte - MG,portadora de 	P.0 
CD 

M-4010917 	SSP/MG 	e, 	CPE 	758.729.606-97, 	residente 	em 	Belo 

Horizonte 	- 	MC, 	à 	Rua 	Inspetor 	José 	Aparecido, 	n.° 	76,Bairro 

São Bento, 	CEP: 	30.350-730 e, 

ANDRE MAPA NEVES, 	brasileiro, 	casado, 	domerciário, 	nascido 	em 

07/09/1981 	, 	natural de Belo Horizonte — MG , 	portador do RG ' 

NG-10.775.564 	SSP/MG, 	CPF 	012.296.326-11, 	residente 	em 	Belo CD 

Horizonte 	- 	MC, 	à 	Rua 	Antonio 	de 	Freitas, 	n. ° 	91, 	Bairro ID - 	.9 

Pirajá, 	CEP:31.910-660. 	 --• 

DELIBERAM, 	de pleno e comum acordo, 	constituir' como de 	fato e 

de direito, 	uma sociedade empresária 	limitada, 	regendo-se pelo 

presente 	Contrato 	Social 	e 	pescrções 	legais 	aplicáveis, 	d x  CM 

saber: 
ui 

o 
CLAUSULA PRIMEIRA ' w 

Denoninaç&o, Sede e Foro 
A 	sociedade 	girará 	sob 	a 	denominaçàô 	social 	de 	BETANIAZ4ED 

COMERCIAL LTDA e nome fantasia BETANIMED '-, tendo sede e foro 
<E 

<- 

na 	cidade 	de 	Belo 	Horizonte 	- MG, 	etabe1ecida 	à 	Rua Antonio 

qravatá, 	N° 	132 	, 	Bairro Betânia- CE? 30.570-040 e 	fica eleito 

o 	foro 	da 	comarca 'de 	Belo 	Horizonte- 	MG 	para 	ajuizamento 	de ' 

quaisquer ações pertinentes à sociedade. 	 ' 	' 

CLAUSULA SEGUNDA 

Objetivo Social ' 
tZ 
tDQ 

O objeto social: Comércio atacadista de équipamentos e artigos para 

laboratórios, 	 médicos, 	odontológicos,fisiaterápicos, 
o 

oftalmológicos, 	instrumentos 	e' afins; 	veterinários, 	hospitalares, 
E 

filmes 	radiológicos, 	odos 	novos 	e 	usados. 	Produtos 	de 	limpeza, o 

higiene 	e 	perfumaria, 	móveis 	escolares,móveis 	para 	escritório, 

laboratoriais 	e 	odontológicos, 	bancadas, 	capelas 	equipamentos ,e 

adc 	jo ato em https lse)odgaul.tjpb.jus.br  ou Consulte o Documento em https;/lazevedobastono(br/documenloj33450402210024331948 

2 Autenticação Digital Código: 3845O4O221OO2431943.1 Cartório Azevêdo Bastos 	 '• Data: 04/02/2021 11:04:05 
-R 	Av. Presidente Eitácio Pessoa - 1145 

Valor Total do Ato: R$ 4,66 	 ' 	 Barro dos Esto
p
o, João Pessoa . PB id 
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Vi 

para 	segurança 	laboratorial, 	importaQô 	e 	exportação 	dos 	mes 

nem 	como 	a 	preStaÇO 	-de 	SvrVOM 	P 	assist&ncia 	tecn-a 

eqiiíparneflto5 	médicos, 	lãbttbriài, 	eletroeletrôrd CP 

,dontológicos -, 	ópticos 	afins. 

• 	 TERCrIRA 	. 
apitai Social 

o 	capital 	social 	é 	de 	R$ 	50000,00 	(C.riqtienta 	til 	Reais), 

ivjdjdo em 50.000 	(Cinquenta mil) 	cotas com valor uai.tário de 

1,00 	(Um Real) 	cada uma, 	ora subscrito será inteqrali.zado na CM 

sua 	totalidade 	em moeda 	corrente 	rio 	ato 	da 	assinatura 	deste 
a) 	= 

0 

ccrato; subscrito 	na seguinte proporção: 
CD 
CM 

-LEONARDO ANTONIO RODIGUES CURT- 25.000(Vinte 	e Cinco Mil) 
o 

•:cs 	no 	valor 	de 	R$1,00 	(Um 	Real) 	cada, 	totalizando 	em 

:$25,000,00(Vínte e Cinco Mil 	Reais), o CD 
CD 

-ANDRÉ NAPA M=S - 25.000 (Vinte eitco Mil) cotas, no valor CM 

Z 
de R$1, 00 	(Um Real) 	cada, 	ttali.zando em R$, 25.000,00(Vite e 

o 
Cinco Mil 	Reais). UJ  

otal ------------------------------- - 	R$ 	O.O00.0õ 
- 	 -. 	---- 

LU 
LEONARDO ANTONIO RODTR1GUES CORY 	Ci»(.... .........50% D?12 COTAS 

ANI)RE NAPA NEV!S 	 C(»t. ._... - -. .50% DAS COTAS - 	 - 
<a) - 

• 	 CIÁUStJL&QUARTA 
a) o 

0.  

Adninistraç&oSocial 

1 	sociedade 	será 	admiriitstrada pelos 	sócios 	, 	Leonardo Antonio 
o 

Rdrigues 	CuTy 	e 	André 	Mapa Neves, 	qu* a9511~Ojuntos - 'oü 

íSola~lanta 	es 	documentos 	da 	soci6dade 	cabendo-lhe 

xeüresentá-la em juízo ou fora dele, 	ativa e pasi•vente, 	nos cô 

aOS 	e 	contratos 	de 	qualquer 	natureza 	e/ou 	para 	qualquer 

finalidade, 	em 	especial 	xos 	de 	natureza 	finan.ceira.Cora 	os 

poderes e atribuições de praticar todos os Atos compreendidos 

o objeto 	social. 	. 	 - 	 . o 
1 ui  

OU) 

5)0 
Ej 

í. os dados do ato em: https /Iselodgtal.tjpb.jusbr ou Consulte o Documento em: https://azevedobastosnot.brldocumento/38450402210024331948  1— 
-" 	0A.................... 	

....----... 
. 	38450402210024331948-2 	 Cartorio Azevedo Bastos 

a)0) 

. o 	Data: 04102/2021 11 04:05 AL, 	 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 
ValorTotaldo Ato R$466 	 3- 
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o 
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CL&UUIÀ& ÇPU 

Rsponaãi_dos Gcs 

P. 

	

r esponsabilidade 	dos 	É6cios 	• 	:trjta • 	ao 	valor 	de 	suas o  

otas, 	mas 	todos 	respondem solidariamente, pela 	integração do 

cpital social. (art. 	1.052, 	c.c/2002). a 

ciJwsuL SEm. 

Do Prazo de DU!&o 

O prazo da sociedade é por tempo i•n-dteninado, 	iniciando suas 

tividades 	em 01/04/200E • 
CLAUSUI& SZTfldA 

DiSponibilidade das Cota 

F 	vedada a transferência de cotas para terceiros, mas o sócio CU 

qie desejar vendê-las no todo ou em parte a estranho., 	devera 

:n1:s oferecê-las ao outro, 	ao qual fica assegurado o direito 

''ecencia1 	de 	adquiri-las, 	em 	igualdade 	de 	condições 	de 
CM 

VIA OXIM-MM- 
Do Exercício Social e DisribiLQO de Lucros 

O exercício 	social 	terminará em 31 de dezembro de cada ano ,  

vartando o balanço, 	com atendimento de todas as presçriçôes 

os 	lucros 	e 	prejuízos 	verificados 	serão 	partilhados 
•ais., 

 

entre 	os 	sócios 	proporcionalmente 	às 	respectivas 	cotas, 	ou 

serão mantidos em suspenso por deliberação dos sócios. 

CLAUStXLANONA 

Da Baraunera9&Q dOli s R~IM=OX~O  
S 	administradores da sociedade, 	Leonardo Antonio Rodrigues - 

Cury e André mapa Neves 	, perceberá mensalmente, 	a titulo de 

remuneração 	ssprô_laborel!, 	uma 	quantia 	a 	ser . fixada' de 	comum 

acordo, sempre observado o disposto na Legislação em vigor. 
C)  

CLÁUSULA DÍCIMA 
Falecimento — I*cap'aa.dade 

No caso de falecimento ou decretação de-incpaCidade civil de 
qualquer sócio, 	a sociedade não se, dissolverá, 	rien 	entrara em 

i 
QU) 

• 	 -•&— 
5)0 

• 	 1 E_i 
fl i  

canos Jo ato em https 'Iselodgdal.l1pbjus.br ou Consulte o Documento em: https)/azevedobastos not.br/documento,  38450402210024331948 

2 	Autenticação Digital Código: 38450402210024331948-3 	 Cartório Azevêdo Bastos 
Eptco:e:o 	1145 ~deM . Ca,aica,iti  

- 

O 
Valor Total do Ato R$ 466 	 { 	 i 	B 	ro 

tl Tino Normal C 	AL13034624AFF 	 15313244-5454 ce rto rtO45a 	dobost O otb 	ValSe A 



..l 
Horizonte, 

iquidçào. exerendo o ree$entante legal os direitos do 
falecido ou interdito, enbx -a indivi 	a :Pta social. 
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Nos quatro meses se41intes ao té.rmina de exerci.ci.o social, os 
sôcios 	d1íberaro 	sobe 	as 	cortas 	e 	designaro 
dniristradores quando for o casÕ..(rt. 1.071 e 1.072, Parsg. 

art. 1.078, CC/2002). 

SUXA 

A sociedade poderá, a o4ualqer teô, ébrir filiais e outros 
stabe1ecimentos, no pais ou fera .dele, por ato de. sua 

;ência ou por deliberação dos sócios. 

Declaração a q 	efereaoçceigo ciril 2002 
Os Administradores deoiaram:sob as pera da lei que não estão 
rpedidos de exerce a admitflistiaÇo da soCiedade, pôr lei 
special , ou em virtude de Qondenaçào. orimi.. aJ., ou pôr se 

:ootr.arem 	sob efeito dela 	a pena. que vede, ai ia que 
r:eriporaríamente , o aceseo e cargo públicos r ou p 

ifltar, de prevaricaço peita ou suborno , concusso 
peculato ,ou contra a economia popular, contra o 5itetT 

1[3qCerO nac1o13. cçra 	 cta qonçortic.a 

	

relações de 'õ*ó 	 11c:a , ou a propriedade 
(art. 1.011, inciso 1 0 , cc/2002). 

por estarem justos e .contratados, assinam o .presenLe 

nctrurnento em 3(trê9) vias: de igual teor e fia, naD.rsenç 
testemunhas abaixo, obrigando a be e fielmente cumprílo, 
si, seus sucessores e herdeiros. 

,, Cados I ô ato em. https ,/Iselodlal.tjpbjus.br  ou Consulte o Documento em. https //azevedobastos.nct b, documento/38450402210024331948 

a 

. 

Autenticação Digital Código: 38450402210024331948.4 

Data: 0410212021 11:04:06 
Cartorio Azevedo Bastos 

.., 	Av. Presidente Epio Pessoa -l145 
- LU 

O 
Valor Total do Ato: R$ 4,66 Bairro doe Estado, João Pessoa-P8 	 4) 

< Solo flkiital Tino Nnrm,l ( 	ALflfl345.AZlO! -'.'/ 	3244-5404 -ea,torto@aoeeedobastos.not.br 	VáIberAze0 	de M. Caealcanti 1- 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DOBRASIL 
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:l/www.azevedábástos.not.br  
E-mail: cartprio@azevedobastos.not.br 	 7 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi 
, instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
antas 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 
nuoaenticaçãocorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.  

A 	digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP tinha 
cosse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BETANIAMED COMERCIAL 
E RELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido declaro que a BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8°. §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que 
egLilarnertou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.87412019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.68212012, a responsabilidade pelo processo de 

diqitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2 0-A, §7°, da Lei Federal n° 12.68212012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0410212021 11:44:31 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1 0 , 10° e seus §§ 1 1  e 20  da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
mtentica@azevedobastos.not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, ácesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de 
Atenticação Digital 

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

'Código de Autenticação Digital: 38450402210024331948-1 a 38450402210024331948-4 
Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei Estadual n° 

8 7212008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N °  00312014 e Provimento CNJ N° 10012020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 
c6d6445d97e06d08b608531 56601cf58 

Prsidé'K' da p..blka 	
P 

W Civil 	. Brasil 
Medida Provisória N° 2 2CK)-2, 

d24deagostode2OO1. 



LO (Uso da Junta Comercial) Ministério da Economia 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

N 	(da sede ou filial, quando a 	Código da Natureza 	N° de Matricula do Agente 
side for em outra UF) 	 Jurídica 	 Auxiliar do Comércio 

31600439165 	2305 
- 	 I_LIL'I_J\IIV)I_I' 1 L/ 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE! DA Junta Comercial do Esta dõ de Minas Gerais 

Nome: 	 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 
N °  FCN/REMP 

req uer a V S o deferimento do seguinte ato: 	 111111111 MUNIU 1 ~ 1 11 11111111 1 1 
N DE CODIGO CODIGO DO 
VIAS DO ATO EVENTO 	QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 	 MGP2000624293 

1 	 002 	 ALTERACAO 

051 	1 	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

021 	1 	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

2244 	1 	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2015 	1 	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

BELO HORIZONTE 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

W 	 Local 	 Nome:  

Assinatura:  

17 Agosto 2020 	 Telefone de Contato:  

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR 	 E DECISÃO COLEGIADA 

Noiiie(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

SIM 	 ESIM 	 Processo em Ordem 

- 	 A decisão 

//

Data 

[III] NÃO 
	

E NÃO 	 Responsável 
Data 
	

Responsável 
	

Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 

I 	
2° Exigência 	 3° Exigência 	 4° Exigência 	 5° Exigência 

cesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 
 

Hrocesso deferido. Publique-se e arquive-se. 	 E 	 ll 	 11 	 El 
Processo indeferido. Publique-se. 

- 	 vel Data 	 Respons 

DECISÃO COLEGIADA 	
2° Exigência 	 31  Exigência 	 41 Exigência 	 50  Exigência 

Li Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Li Processo deferido. Publique-se e arquive-se.  

LI Processo indeferido. Publique-se. 

Data 
	 Vogal 

	
Vogal 
	

Vogal 

Presidente da 
	

Turma 

OBSERVAÇÕES 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7966914 em 1710812020 da Empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI , Nire 31600439165 e protocolo 204918944 - 

4/0812020. Autenticação: 9011 BBA2D37731 A5C5D592C3264E6B40SEA22 4 FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 

documento, acesse http://www.jucemg.mg.gOv.br  e informe n° do protocolo 201491.894-4 e o código de segurança 6fXC Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 2510812020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
'1 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

: Identificação do Processo 

, 	 . Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 

. 20/491.894-4 MGP2000624293 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

758.729.606-97 LEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY 

4Jtjnta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7966914 em 17108/2020 da Empresa BETANIAMEO COMERCIAL EIRELI Nire 31600439165 e protocolo 204918944 - 
14108/2020. Autenticação: 9011 BBA2D37731A5C5D592C3264E6B40SEA224FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 

documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 201491.894-4 e o código de segurança 6fXC Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 2510812020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

Data 

14/08/2020 

Página 1 de 1 



2 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 

CNP) 09.560.26710001-08 
NIRE: 31600439165 	 . 

LEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY, nacionalidade BRASILEIRA, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, 

Casado, regime de bens Comunhão Parcial, no do CPF 758.729.606-97, documento de identidade M- 
- 4.010.917, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA INSPETOR JOSE APARECIDO, número 76, bairro / 

distrito SAO BENTO, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.350-730, Titular da Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitadà denominada BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, NIRE 
31600439165, CNPJ 09.560.26710001-08, resolve promover a seguinte alteração contratual: 

1) Altera o objeto social para: "COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA 
LABORATORIOS, M EDICOS, ODONTOLOGICOS, FISIOTERAPICOS, OFTALMOLOGICOS, 
INSTRUMENTOS E AFINS, VETERINARIOS, HOSPITALARES, FILMES RADIOLOGICOS, TODOS 
NOVOS E USADOS. MOVEIS PARA ESCRITORIO, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, 
BANCADAS, CAPELAS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LABORATORIAL, EQUIPAMENTOS 
DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, IMPORTACAO E EXPORTACAO DOS MESMOS, BEM COMO A 
PRESTACAO DE SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, 
LABORATORIAIS, ELETROELETRONICOS, ODONTOLOGICOS, OPTICOS. MONTAGEM E 
INSTALACAO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS, 
HOSPITALARES E LABORATORIAIS, SUAS PECAS, MATERIAIS E ACESSORIOS."; 

2) A sociedade passa a girar única e exclusivamente sob as condições que se seguem, ficando 
consolidadas nesta alteração as demais cláusulas não modificadas: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

Cláusula Primeira: Da Denominação Social 

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada gira sob o nome empresarial de BETANZAMED 
COMERCIAL EIRELI, sendo regida de conformidade com o Código Civil Brasileiro Lei n°. 10.406/2002 e 
supletivamente pela Lei no. 6.404/76. 

Cláusula Segunda: Da Sede 

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada tem sua sede e domicílio na RUA 
ANTÔNIO GRAVATA, N°80, BAIRRO CINQUENTENARIO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30.570- 
040 podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior,  
obedecendo às disposições legais vigentes (art. 997, II, Lei n°. 10.406/2002). 

Cláusula Terceira: Do Objetivo Social 

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada tem como objeto social: COMERCIO 
ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS: E ARTIGOS PARA LABORATORIOS, MEDICOS, 
ODONTOLOGICOS, FISIOTERAPICOS,  OFTALMOLOGICOS, INSTRUMENTOS E AFINS, 
VETERINARIOS, HOSPITALARES, FILMES RADIOLOGICOS, TODOS NOVOS E USADOS. MOVEIS 
PARA ESCRITORIO, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, BANCADAS, CAPELAS E 
EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA 1  LABORATORIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 
INDIVIDUAL - EPI, IMPORTACÃO E EXPQRTACAO: DOS MESMOS, BEM COMO A PRESTACAO DE 
SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA' EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, LABORATORIAIS, 
ELETROELETRONICOS, ODONTOLOGICOS, OPTICOS. MONTAGEM E INSTALACAO DE MÁQUINAS, 
APARELHOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, 
SUAS PECAS, MATERIAIS E ACESSORIOS; 

Cláusula Quarta: Do Prazo de Duração 

A Empresa Individual de Respónsabilidade Limitada iniciou suas atividades em 01 de abril de 
2008, e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997, III, da Lei 10.406/2002). 

Cláusula Quinta: Do Capital Social 

O capital social é de R$ 95.000,0Ó (noventa e cinco mil reais), totalmente integralizado em moeda 
corrente do País. 

Parágrafo Primeiro: O titular não responderá subsidiarimente pelas obrigações sociais, conforme 
estabelece o artigo 1.054 CC o artigo 997;inciso III,  do Código Civil, Lei n°. 10.406/02. 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n 0  7966914 em 1710812020 da Empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI Nire 31600439165 e protocolo 204918944 
14/0812020. Autenticação; 9011BBA2D37731A5C5D592C3264E6B405EA224FD. Marinely de Paula Bomíim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento. acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 201491.894-4 e o código de segurança 6ÍXC Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 2510812020 por Marinelyde Paula Bomfim - Secretária-Geral. - 



Parágrafo Segundo: Fica o capital social desta empresa gravado com cláusulas de 	 e 
incomunicabilidade conjugal. 	 . 

Cláusula Sexta: A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acirn'*° - . 
poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, 
praticar todos os atos compreendidos no objeto 

Cláusula Sétima: O titular poderá a qualquer tempo fixar uma retirada mensal, a titulo de Pró-
Labore, respeitando as limitações legais vigentes da Previdência Social e obedecendo a 
legislação do imposto de renda. 

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

Parágrafo Primeiro: A critério do titular e no atendimento de interesses da própria empresa, o total ou 
parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros ou então permanecer em lucros 
acumulados para futura destinação. 

Parágrafo Segundo: Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente (em períodos inferiores a 12 
meses) lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, obedecendo os 
dispositivos legais da Instrução Normativa INSS 10012003 estipula, em seu artigo 77, § 6 0 , Art. 
52 da Lei 8.212191, 1 e II e Art. 889 do Regulamento do IR/99, 1 e II, observada a reposição de 
lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 
10.40612002. 

S 	Cláusula Nona: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

Cláusula Décima: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer 
a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena qué 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 Primeira: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como 
titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

Cláusula Décima Segunda: De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do 
Código Civil Lei 10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente 
contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei 
das Sociedades Anônimas e outras disposições legais vigentes que lhe forem aplicadas. 

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste instrumento. 

Belo Horizonte/MG, 01 de julho de 2020. 

LEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY 
Titular - Administrador 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n o  7966914 em 17/0812020 da Empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI , Nire 31600439165 e protocolo 204918944 - 

14 108/2020. Autenticação: 901113BA2D37731A5C5D592C3264E6B405EA224FD. Marinely de Paula Bom fim - Secretária-Geral. Para validar este 

documento, acesse http:I/www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 201491.894-4 e o código de segurança 6fXC Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 25/0812020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. . , . 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 	 ..-. 

Documento Principal 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo 

201491.894-4 

Número do Processo Módulo Integrador 	 jta 

MGP2000624293 	 14/08/2020 

Identifica ção do(s) Assinante(s)  

CPF Nome 

58.729.606-97 LEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY 	 t 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o no 7966914 em 1710812020 da Empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI Nire 31600439165 e protocolo 204918944-
14/08/2020. Autenticação: 9011 BBA2D37731 ASC5D592C3264E6B40SEA224FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 

documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe no do protocolo 201491.894-4 e o código de segurança 6ÍXC Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 25/0812020 por Marinely de Paula Bomflm - Secretária-Geral. 



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO — REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI , de NIRE 
3160043916-5 e protocolado sob o número 20/491.894-4 em 14/08/2020, encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 7966914, em 1710812020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador 
Aloysio de Almeida Figueiredo. 

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser 

acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaunica.jsf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 

,Assinante(s) 

CPF Nome 

758.729.606-97 LEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY 

Documento Princioal 

Assinarte(s 

CPF Nome 

758.729.606-97 ILEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY 

Belo Horizonte, segunda-feira, 17 de agosto de 2020 

Documento assinado eletrônicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) 

&SRM 
Público(a), em 17/08/2020, às 16:20 conforme horário oficial de Brasília. 

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 20/491.894-4. 

J; 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7966914 em 1710812020 da Empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI , Nire 31600439165 e protocolo 204918944 - 
14/08/2020. Autenticação: 9011BBA2D37731A5C5D592C3264E6B405EA22 4FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este 

documento acesse http://www.jucemg.mg.90V.br  e informe ri° do protocolo 20/491894-4 e o código de segurança 6fXC Esta copia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 25/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim — Secretaria-Geral, -. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
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	 Registro Digital 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7966914 em 1710812020 da Empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI Nire 31600439165 e protocolo 204918944 - 
14/08/2020. Autenticação: 9011BBA2D37731A5C5D592C3264E6B405EA224FD. Marinelyde Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe no do protocolo 20/491.894-4 e o código de segurança 6fXC Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 25/0812020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. - - 
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https://api .autdigital.azevedobastos.not.brldeclaracaol3845l  808205213754008 

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:f/www.azevedobastos.not.br 	 / 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevédo 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 Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes 3 . 

ECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registra] no Estado da 
raiba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial 

rn 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 Justiç do 
Estado da Paraíba, endereço https:I/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 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP 
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BETANIAMED 
COMERCIAL EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 1810812020 09:33:37 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 1 0 ,  100 e seus §§ 1° e 21  da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
tift:lar do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BETANIAMEO COMERCIAL EIRELI EPP ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedo  bastos. not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 38451808205213754008-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N 00312014. 

O referido é verdade, dou fé 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b46300 1 3d49fe2Scbfl debcc94796a6fbc6d84ad85c9fl cdecc83l 87d6c0ce3c2e53aeb6950526f04ecb42e02b34 
afa52c6d6445d97e06d08b608531 56601 cf58 
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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 	 /, .í 

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

'1 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevédo 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 Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes 3 . 

ECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da 
aiba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial 
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:I/corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI ÉPP 
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BETANIAMED 
COMERCIAL EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0910912020 10:02:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 1 0 , 100  e seus §§ 1 0  e 20  da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP 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. 

'Código de Autenticação Digital: 38450909200157396596-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ N° 00312014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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A empresa Betaniamed Comercial Eirell, com sede na Rua Antôr io Gravatá, no 
132, Bairro Betânia, Belo Horizonte! MG, inscrita no CNPJ sob o no 09.560.26710001 08 e Inscrição 
Estadual n° 001.071.076-0035, telefone: (31) 3374-7799, por intermédio do seu representante 
legal, representado pelo Sr. Leonardo Antonio Rodrigues.Cury, portador daRG no t - 4.010.917 - 
SSPIMG, inscrito no CPF n° 758.729.606-97, representada neste ato por sua .ialificação de 
outorgado o Sr. Carlos Alberto Rodrigues Júnior, portador da RG n o  0861433- e do CPF n° 
651.120.671-87, residente na Rua Feneilon Muiler, no 173, bairro Dom Aquinc8 CEP 78.015- 
090, Cuiabá/MT, a quem conferimos amplos poderes para representar a Betanian d Comercial 
Eirell, perante a qualquer entidade pública ou privada de esfera municipal, estadual federal, com 
poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases de uma licitação, podei lo ser tomada 

preços concorrência, carta convite, pregão presencial, pregão eletrônico ou quaisquer 
• odalidade licitatória prevista em lei, inclusive estando autorizado a asebriar e vistar 

ueciaraçoese propostas comerciais, substabelecer ooderes de reoresentacao e 
credenciamento para fins de licitacão em nome da outorgante, formular verbalmnte lances ou 
ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertasna(s) etapa(s) 
de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de ir terpor recurso 
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamenté sobre ia  intenção de 
interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, assinar çontratos, atas 
de registro de preços, autorização de adesão a ata SRP e aditivos, pre4tar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro e comissão de licitação, enfim, praticar tolos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante. 1 

O presente instrumento tem validade 31 de dezembro 4e 2021, mas 
podendo ser rescindida ou cancelada pelo outorgante SEM mediante comunicação expressa a 
qualquer tempo, sem prejuízo das responsabilidades assumidas no prazo de vigência ou em 
andamento. 

. 	

0J4o 

1 ' NOza das Graças 

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2021. 	 '- 

tenciosamente.  

.õonàrdo Antonio Rodriqus Cury 
ócio-Diretor 

RÕ N° M — 4.010.917— SSP/MG 
CPF N° 758.729.606-97 
CRA-MG 22.028 
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Autenticação Digital Código: 38450601210490228130-1 
Data 06/01/2021 103400 

Cartório Azevêdo Bastos 
A 	Pesd 	teEpcá oP 	1145 
Bairro do, Estado, João Pessoa - PB 8 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

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 	 / •c'• 

http://www.azevedobastos.not.br 	 / 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

1' 

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 Digitar ou na referida 
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

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 N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
n 	e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
S. 	tia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
fflps:/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autent cação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP tinha 
cosse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BETANIAMED COMERCIAL 
ERELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0610112021 11:23:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1 0 , 100  e seus §§ 1 1  e 21  da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastas, poderá ser solicitado diretamente a empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autenbca@azevedobastos.not.br  

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

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

'Código de Autenticação Digital: 38450601210490228130-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8 7212008,  Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 00312014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

.W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

09.560.26710001-08 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

1010412008 

NOME EMPRESARIAL 

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

BETANIAMED [MAIS 

CÕDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON()MICAS SECUNDÁRIAS 

33.21-0-00 -Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

[LOGRADOURO 	 NÚMERO 	FCOMPLEMENTO 

R ANTONIO GRAVATA 	 80 	 ******** 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 PJNICIPIO 	 UF 

30.570-040 	 CINQUENTENARIO 	 BELO HORIZONTE 	 MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

LEONARDOCURY1971@GMAIL.COM 	 (31) 3374-67681(31) 9105-5435 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 1010412008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SIfLJACÃO ESPECIAL 	 DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 1210512021 às 09:46:43 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 09.560.267/0001-08 
Certidão n°: 22721311/2021 
Expedição: 26/07/2021, às 09:22:36 
Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que BETANIAMED COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) , 

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 09.560.267/0001-08, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 

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 : m 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente as 

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 ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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I MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 
CNPJ: 09.560.26710001-08 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

. 	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 n °  8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n °  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:05:12 do dia 3110512021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27111/2021. 
Código de controle da certidão: A7A6.827D.78E0.920E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

. 



22/0912021 10:59 	 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

01 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS / . 

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

	
22/09/2021 

Negativa 	 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
21/12/2021 

NOME/NOME EMPRESARIAL: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001071076.09CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GRAVATA NÚMERO: 80 

COMPLEMENTO: 	 JBAIRRO: CINQUENTENARIO CEP: 30570040 

DISTRITO/POVOADO: 1MIciN0: BELO HORIZONTE UF: MG 

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura publica de 
doação de bens [móveis esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.98112005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

F IDENTIFICAÇÃO J NÚMERO DO PTA 	 DESCRIÇÃO 

. 

A autenticidade desta certidão deverá 
Fazenda de Minas Gerais em www.faze 

nada no sítio da Secretaria de Estado de 
v.br => certidão de débitos tributários = > 
mentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000493589553 

1/1 
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4,  
Prefeitura de Belo Horizonte 

Secretaria Municipal de Fazenda 
Subsecretana da Receita MunicipaL 

1 

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA 

REGISTROS DE ACESSO 
Codigo de Controle: ADHKMOMQQJ 
Certidão no 16.238.282 Exercido: 2021 
Emissão em: 2210912021 	 Requerimento em: 14:34:40 	 Validade: 2211012021 

Nome: BETANIAMED COMERCIAL EIREU 
CNPJ: 09.560.267.0001.08 

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de 
Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que 
o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos 	o 
inscritos ou não em divida ativa. 

1 

. 

cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/guiaCND2.xtitm1 	 111 
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Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 	fi 	Vmft 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	09.560.26710001-08 

Razão S0c11211:13ETANIAMED COMERCIAL EIREU EPP 

Endereço: R ANTONIO GRAVATA 132 / CINQUENTENARIO / BELO HORIZONTE / MG / 
30570-040 

. 

	

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:07/09/2021 a 06110/2021 

Certificação Número: 2021090701413292230587 

Informação obtida em 22/09/2021 14:43:40 

Ô 
	

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

https://consulta-cl1.caixa.9ov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 	 1/1 



A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT 
CNPJ :03.648.54010001-74  
Av. Joaquim P F Mendes, n 2211, Centro, Diamantino - MT, CEP 78400-000 

ATT: SR. EDUARDO 
CONTATO: (65) 99604-6006 
EMAIL: compras(âdjamantjno.mt.gov.br  

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação; 

.

. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, 
salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7 0  
da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.° 9.854/99; 

3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo 
Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou 
tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9 1  da Lei 8666/93 e Inciso X, da Lei CompIementr N.° 
04/90) 

A Empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, com sede na RUA ANTONIO GRAVATA, N° 132, 
BAIRRO BETA NIA, CEP 30.570-040, BELO HORIZONTE/MG e Inscrição Estadual N° 001.07.076-
0035, telefone : (31) 3374-7799, por intermédio de seu representante legal o Sr(a) Carlos Alberto 
Rodrigues Junior, brasileiro, devidamente identificado pelo RG n.° 0861433-4 SSPIMT e no CPF n.° 
651.120.671-87, representante comercial residente e domiciliado na Rua Fenelon MulIer n° 173, Bairro 
Dom Aquino - Cep 78.015-090 Cuiabá - MT, declara que, a declaração firmada acima é verdadeira. 

ier expressão de verdade, firmamos a presente. 

BELO HORIZONTE, 03 DE AGOSTO DE 2021. 

BETANIAMED 
COMERCIAL 
EI RELI:09560267000 1 

08 

Assinado de forma digital por 
BETANIAMED COMERCIAL 
EIRELI:095602670001 08 
Dados: 2021 .08.03 10:00:54 
-04'OO' 

CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR 
PROCURADOR AUTORGADO 
RG N° 0861433-4 SSP/MT 
CPF N° 651.120.671-87 


