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José Paulo Gesser, brasileiro, natural do município de Braço do Norte, estado de Santa 
Catarina, nascido em 14/09/1965, empresário, casado pelo regime de comunhão parcial 
de bens, portador da Cédula de Identidade n° 1.545.724, emitida pela SESP/SC, inscrito 
no CPF n.º 541.063.899-91, residente e domiciliado no município de Joinville, estado de 
Santa Catarina, Avenida Santos Dumont, n° 1355, Bairro Santo Antônio, CEP 89.218-
105. 
 
JL PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e 
foro no município de Joinville, estado de Santa Catarina, na Rua General Câmara, n° 
244, fundos, sala 01, bairro Bom Retiro, Cep 89.222-450, com contrato social 
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob n° 
42206246280 em 13/08/2020, inscrita no CNPJ n° 38.077.119/0001-35, representada 
neste ato por seus sócios administradores JOÃO VITOR GESSER, brasileiro, natural do 
município de Joinville, estado de Santa Catarina, nascido em 20/11/1998, solteiro, 
empresário, portador da Cédula de Identidade n° 5.874.199 emitida pelo SESPDC/SC, 
inscrito no CPF n° 062.343.169-64, residente e domiciliado no município de Joinville, 
estado de Santa Catarina, na Rua General Câmara, n° 244, fundos sala 01, Bairro Bom 
Retiro, CEP 89.222-450, LUIS EDUARDO GESSER, brasileiro, natural do município de 
Joinville, estado de Santa Catarina, nascido em 03/01/2004, emancipado conforme 
escritura pública de Emancipação, lavrada no 1° Tabelionato de Notas e 1° Ofício de 
Protestos desta cidade, no livro 1141, à folha 117, sob número 2655342, em oito (08) de 
julho de dois mil e vinte (2020), solteiro, estudante, portador da Cédula de Identidade n° 
5.874.011 emitida pelo SESP/SC, inscrito no CPF n° 062.343.189-08, residente e 
domiciliado no município de Joinville, estado de Santa Catarina, na Rua General Câmara, 
n° 244, fundos sala 01, Bairro Bom Retiro, CEP 89.222-450 e LILIANA CARLA 
MICHILIN GESSER, nacionalidade brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial 
de bens, nascida em 18/04/1978, empresária, portadora da cédula de Identidade nº 
4.448.637, emitida pela SESP/SC e inscrita no CPF n° 025.474.729-96, residente e 
domiciliada no município de Joinville, estado de Santa Catarina, na Avenida Santos 
Dumont, nº 1355, Bairro Santo Antônio, CEP 89.218-105. 
  
Sócios da Sociedade Limitada “SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA”, 
com sede no município de Joinville, estado de Santa Catarina, na Avenida Santos 
Dumont, nº 1355, bairro Santo Antônio, Cep. 89.218-105, com contrato social 
devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob 
o     n° 42204141995    em     09/07/2008,  transformada   em  Empresa  Individual de 
Responsabilidade Limitada – EIRELI com Ato constitutivo devidamente registrado sob n° 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx4_74W4LHo6sQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06234316964-JOÃO VITOR GESSER|54106389991-JOSÉ PAULO GESSER|06234318908-LUIS EDUARDO GESSER
02547472996-LILIANA CARLA MICHILIN GESSER



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 09/09/2021   Data dos Efeitos 08/09/2021
Arquivamento 20218082762 Protocolo 218082762 de 09/09/2021 NIRE 42206340693
Nome da empresa SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 189587940134888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2021Renata da Silva Wiezorkoski -  Secretária-geral em exercício

09/09/2021

 02ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE 
 “SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA” 

CNPJ 09.944.371/0001-04  NIRE 42206340693 
_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
02ª Alteração Contratual 

“SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.” 
2 de 10 

  

42600285388 em 23/01/2017, e transformada em Sociedade Limitada sob n° 
42206340693 em 03/11/2020, inscrita no CNPJ/MF n.º 09.944.371/0001-04, resolvem 
alterar e consolidar o contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
Primeira: A sociedade cria neste ato uma filial no município de Jundiaí, Estado de 
São Paulo, na  Avenida Marginal Norte da Rodovia dos Bandeirantes, n° 2.400, galpão-
depósito n° 5, Condomínio Ory Business Park, bairro Distrito Industrial, CEP 13213-008, 
explorando as atividades de Comércio atacadista de drogas e medicamentos para 
uso humano; Comércio atacadista de vacinas para uso humano; Comércio 
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso odonto-médico-hospitalar, parte e peças;  Comércio atacadista de alimentos, 
complementos alimentares e suplementos alimentares para uso humano; 
Importação e terá o início das atividades na data do registro do presente ato. 
 
Segunda: Em razão das alterações ora promovidas pelos sócios, entram em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário constante do ato 
constitutivo da sociedade. 
 
Terceira: À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a 
seguinte redação: 
 
 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
“SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA” 

CNPJ 09.944.371/0001-04  NIRE 42206340693 
 
DO NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO, INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO. 
 
Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de “SULMEDIC COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA”. 
 
Cláusula 2ª - A sociedade tem por objeto a exploração dos ramos de:  
 
-  Comércio atacadista de drogas e medicamentos para uso humano; 
-  Comércio atacadista de vacinas para uso humano; 
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios; 
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- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-
médico-hospitalar, partes e peças; 
- Comércio atacadista de alimentos, complementos alimentares e suplementos 
alimentares para uso humano; 
- Importação; 
- Transporte Rodoviário de carga intermunicipal, interestadual e internacional, 
exceto produtos perigosos e mudança. 
 
Parágrafo primeiro: Transporte será efetuado com veículos de pequeno e médio 
porte, não havendo circulação ou guarda de veículos de grande porte. 
 
Parágrafo segundo:  A Matriz exerce as atividades de: 
 -  Comércio atacadista de drogas e medicamentos para uso humano; 
-  Comércio atacadista de vacinas para uso humano; 
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios; 
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-
médico-hospitalar, partes e peças; 
- Comércio atacadista de alimentos, complementos alimentares e suplementos 
alimentares para uso humano; 
- Importação; 
- Transporte Rodoviário de carga intermunicipal, interestadual e internacional, 
exceto produtos perigosos e mudança. 
 
Cláusula 3ª - A sociedade tem sua sede e foro no município de Joinville, estado de Santa 
Catarina, na Avenida Santos Dumont, n° 1355, bairro Santo Antônio, Cep. 89.218-105. 
 
Cláusula 4ª - A sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 
01 de agosto de 2008. 
 
Cláusula 5ª - A sociedade poderá abrir a qualquer tempo, instalar, manter e extinguir 
filiais e quaisquer outros estabelecimentos necessários ao bom desempenho das 
atividades consubstanciadas no objeto social, em qualquer parte do território nacional ou 
no exterior, respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios.  
 
Parágrafo primeiro: A sociedade mantém uma filial no Município de Nossa Senhora do 
Socorro, estado de Sergipe, na Avenida Chesf, n° 01, Galpão 03, modulo 04, Bairro 
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Parque dos Faróis, Cep 49160-000, inscrita no CNPJ n° 09.944.371/0002-87, com 
registro na Junta Comercial do Estado do Sergipe sob n° 28900292788, tendo o início 
das atividades em 03 de novembro de 2020, explorando as atividades de: Comércio 
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Comércio atacadista de 
máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças. Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios. 
Comércio atacadista de instrumentos e matérias para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios.  
 
Parágrafo segundo: A sociedade mantém uma filial, no município de Jundiaí, Estado de 
São Paulo, na Avenida Marginal Norte da Rodovia dos Bandeirantes, n° 2.400, galpão-
depósito n° 5, Condomínio Ory Business Park, bairro Distrito Industrial, CEP 13213-008, 
tendo início das atividades na data de registro do presente ato e, explorando as 
atividades de: Comércio atacadista de drogas e medicamentos para uso humano; 
Comércio atacadista de vacinas para uso humano; Comércio atacadista de 
instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-
médico-hospitalar, parte e peças;  Comércio atacadista de alimentos, 
complementos alimentares e suplementos alimentares para uso humano; 
Importação. 
 
 
DO CAPITAL SOCIAL, DAS COTAS, QUOTISTAS, AUMENTO DE CAPITAL E 
RESPONSABILIDADES 
 
Cláusula 6ª - O capital social é de R$ 5.210.000,00 (Cinco milhões e duzentos e dez mil 
reais), dividido em 5.210.000 (cinco milhões e duzentos e dez mil) quotas no valor de R$ 
1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do 
país, fica assim distribuído: 
 

SÓCIOS % QUOTAS VALOR TOTAL 

JOSÉ PAULO GESSER 92% 4.793.200 R$      4.793.200,00 

JL PARTICIPAÇÕES LTDA  8% 416.800 R$         416.800,00 

TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 100% 5.210.000 R$      5.210.000,00 

 
Cláusula 7ª - As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a 
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terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade, de 
condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizado, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
 
Cláusula 8ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital. 
 
Cláusula 9ª - Em caso de aumento de capital, os sócios o subscrevem em igualdade de 
condições e na proporção exata das quotas que possuem, salvo se os sócios 
renunciarem ao direito de subscrição. 
 
Cláusula 10ª - Os sócios não podem a qualquer título ser avalistas de terceiros bem 
como, contrair dívidas de sua capacidade econômica de modo que possa comprometer a 
sociedade ocasionando a penhora de suas quotas e que resulte no comprometimento do 
funcionamento da empresa, sob pena de sanção prevista no § único do art. 1.030 do 
Código Civil. 
 
DA ADMINISTRAÇÃO, SUAS ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO. 
 
Cláusula 11ª - A sociedade é administrada pelo sócio José Paulo Gesser, isoladamente, 
assinando pela empresa todos os atos administrativos e comerciais da empresa, próprios 
do cargo, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios sociais e a realização do 
objeto da sociedade, representando-a ativa e passivamente e em juízo ou fora dele, 
podendo celebrar contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, constituir 
procuradores em nome da sociedade com a especificação dos poderes conferidos e 
duração do mandato e praticar todos e quaisquer atos necessários a consecução dos 
objetivos sociais e a defesa dos interesses e direitos da sociedade. 
 
Parágrafo único: Em caso de falecimento ou de incapacidade civil judicialmente 
declarada do sócio administrador José Paulo Gesser, a sociedade passará a ser 
administrada provisoriamente por Liliana Carla Michilin Gesser, já qualificada neste ato, 
representante legal da empresa sócia JL Participações Ltda, e, sucessivamente, em 
caso de falecimento ou de incapacidade civil judicialmente declarada de Liliana Carla 
Michilin Gesser, a sociedade passará a ser administrada provisoriamente por João Vitor 
Gesser, até que, concluídos os trâmites que decorram da legislação relacionados à 
sucessão ou curatela do sócio administrador, seja realizada reunião societária apta para 
designação de novo administrador para a sociedade. 
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Cláusula 12ª – Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e aos 
terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. 
 
Cláusula 13ª - É expressamente vedado à administração, 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 da 
outra sócia. 
 
Cláusula 14ª - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, 
os administradores estão obrigados a prestar o sócio, contas justificadas de sua 
administração, apresentando-lhe o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de 
resultado econômico. 
 
Cláusula 15ª - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se 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 as normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
 
Cláusula 16ª - Os administradores e o sócio que prestarem serviços à empresa poderão 
receber remuneração conforme decidido em assembleia ou reunião, pelos votos 
correspondentes a mais da metade do capital social, ou por decisão escrita por todos os 
sócios. 
 
Parágrafo Único - No caso de sócio pessoa jurídica, seus respectivos sócios poderão 
ser indicados para prestarem serviços à Sociedade instituída por meio deste contrato, 
podendo desta receber remuneração, conforme a indicação seja aprovada em reunião, 
pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, ou por decisão escrita 
de todos os sócios. 
 
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E/OU PREJUÍZOS. 
 
Cláusula 17ª - O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro 
de cada ano ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas às prescrições 
legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados poderão ser atribuídos aos sócios, 
diferentemente de suas quotas de capital, sendo os prejuízos suportados pelos sócios, 
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podendo os lucros de comum acordo entre os sócios, serem distribuídos ou ficarem na 
reserva da sociedade. 
 
Cláusula 18ª - Até quatro meses após o encerramento do exercício social, haverá uma 
reunião dos sócios para: 
a) Tomar as contas da administradora e detalhar sobre o balanço patrimonial e o 
resultado econômico. 
b) Designar administradores, quando for o caso; 
c) Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 
 
Cláusula 19ª - Por decisão dos sócios, poderá haver distribuição mensal dos lucros, na 
proporção da sua participação no capital social, tendo como base o lucro de exercícios 
anteriores ou por conta de período base ainda não encerrado, a título de antecipação. 
 
Cláusula 20ª - Os sócios estão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, 
a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia 
se distribuírem com prejuízo do capital, nos termos do art. 1.059 da Lei 10.406/2002. 
 
DAS REUNIÕES 
 
Cláusula 21ª - As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, que será 
convocada pelos administradores. 
 
Parágrafo Primeiro: O anúncio de convocação para reunião será afixado em mural na 
sede da empresa com antecedência mínima de 10 dias. 
Parágrafo Segundo: Dispensam-se as formalidades de convocação nos parágrafos 
antecedentes, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estar 
cientes do local, data, hora e ordem do dia. 
Parágrafo Terceiro: A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, 
por escrito, sobre a matéria, que seria objeto dela.  
Parágrafo Quarto: Realizada a reunião dos trabalhos e deliberações será lavrada no livro 
de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada 
pelos administradores, ou pela mesa será apresentada ao Registro Público de Empresas 
Mercantis, para arquivamento e averbação. 
Parágrafo Quinto: A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira 
convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social e em Segunda, com 
qualquer número. 
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DA RETIRADA DE SÓCIOS. 
 
Cláusula 22ª - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da Sociedade, ficará sujeito 
ao direito de preferência previsto nesta cláusula: 
 
Parágrafo Primeiro: O sócio que pretender vender ou transferir suas quotas deverá 
notificar por escrito o outro sócio, devendo ser feita a Apuração de Balanço Especial da 
Sociedade, levantado na data da notificação, que irá servir para base do preço por ela 
pretendido, o qual poderá ter uma variação superior, de até 20% (vinte por cento), do 
valor apurado naquele Balanço, para as suas quotas; 
Parágrafo Segundo: Ocorrendo esta hipótese, o(s) sócio(s) remanescente(s) terá, no 
prazo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação, a 
preferência na aquisição, no preço, no prazo e condições pretendidos; 
Parágrafo Terceiro: O prazo de preferência, previsto no parágrafo anterior, poderá ser 
aumentado com o consentimento do sócio notificante; 
Parágrafo Quarto: Vencido o prazo, sem que tenha sido exercido o direito de preferência, 
as quotas poderão ser livremente transferidas. 
 
 
DA EXCLUSÃO DE UM DOS SÓCIOS 
  
Cláusula 23ª - Pode o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representando 
mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco 
a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configure justa causa. 
 
Parágrafo Primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião 
especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir 
seu comparecimento e o exercício do direito da defesa. 
Parágrafo Segundo: Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio 
declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor 
particular do sócio. 
Parágrafo Terceiro: No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da 
sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, 
liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço 
especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 
(doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a 
apuração do valor. 
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Parágrafo Quarto: No caso de exclusão de sócio por excesso ou mal uso do mandato, 
serão descontados dos eventuais haveres que o sócio excluído teria direito, os valores 
relativos aos prejuízos que, comprovadamente, deu causa. 
Parágrafo Quinto: Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota. 
 

DA INDENIZAÇÃO DOS HAVERES E SUBSTITUIÇÃO DOS SÓCIOS HERDEIROS 
 
Cláusula 24ª - O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que 
poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes 
optarem pela dissolução da mesma. 
Parágrafo Primeiro: Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens 
deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a 
representação ativa e passiva dos interessados perante a Sociedade.  
Parágrafo Segundo: Os haveres do sócio falecido serão calculados de acordo com a 
apuração de um Balanço Especial, levantado pela Sociedade na data do falecimento 
devendo os herdeiros do de cujus ingressar na Sociedade, como sócios quotistas, após 
apresentada a Sociedade a Autorização Judicial que permita formalizar-se inteiramente a 
operação, inclusive perante o Registro do Comércio. 
Parágrafo Terceiro: Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, 
poderão retirar-se da sociedade. 
Parágrafo Quarto: A retirada, exclusão ou morte de sócio, não o exime, ou a seus 
herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois 
de averbada a resolução da sociedade. 
 
DA DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS 
 
Cláusula 25ª - Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas 
na lei ou no contrato: 
a) aprovação das contas da administração; 
b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado; 
c) a destituição dos administradores; 
d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato; 
e) a modificação no contrato social; 
f) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de 
liquidação; 
g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; 
h) o pedido de recuperação judicial. 
Parágrafo Primeiro: As deliberações dos sócios serão tomadas: 
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I) pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos 
previstos nas letras “e” e “f”; 
II) pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos previstos 
nas letras “b”, “c”, “d” e “h”; 
III) pela maioria dos presentes, nos demais casos previstos no contrato ou na lei. 
Parágrafo Segundo: As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria simples de 
votos, contados segundo o valor da quota de cada um. 
Parágrafo Terceiro: As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e 
ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. 
Parágrafo Quarto: A Sociedade será dissolvida nos casos legais e/ou por consenso dos 
sócios através de reunião devidamente registrada. A reunião dos sócios que decidir a 
dissolução da Sociedade, determinará a sua forma, funcionamento, prazos e liquidante. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Cláusula 26ª - Os casos omissos no presente contrato serão disciplinados pelos artigos 
1.052 a 1.087 do Código Civil (Lei 10.406/2002) e, subsidiariamente, pela Lei das 
Sociedades Simples (Lei 10.406/2002, artigos 997 à 1.038), fica eleito o foro da cidade 
de Joinville para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de seu eventual domicílio. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de Alteração 
Contratual em 01 (uma) via, para um só efeito.  
 

Joinville, 19 de julho de 2021. 
          
 
 
JOSÉ PAULO GESSER 
  
                 
JL PARTICIPAÇÕES LTDA 
Representada por seus sócios administradores: 
JOÃO VITOR GESSER 
LUIS EDUARDO GESSER 
LILIANA CARLA MICHILIN GESSER 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
09.944.371/0001-04
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/07/2008 

 
NOME EMPRESARIAL 
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SULMEDIC COMERCIAL 

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 
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 

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

 
LOGRADOURO 
AV SANTOS DUMONT 

NÚMERO 
1355 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
89.218-105 

BAIRRO/DISTRITO 
SANTO ANTONIO 

MUNICÍPIO 
JOINVILLE 

UF 
SC 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FISCAL@SULMEDIC.COM 

TELEFONE 
(47) 3473-8845 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/07/2008 

 
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 26/12/2022 às 16:44:11 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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 21/12/2022  0012942082 
 P O D E R  J U D I C I Á R I O 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 Comarca de Joinville 

 C E R T I D Ã O 
 FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 CERTIDÃO Nº:   244287  FOLHA: 1/1 

             À   vista   dos   registros   cíveis   constantes   nos   sistemas   de   informática   do   Poder   Judiciário   do   Estado   de   Santa 
 Catarina   da   Comarca   de   Joinville,   com   distribuição   anterior   à   data   de   20/12/2022,   verificou-se   NADA   CONSTAR   em 
 nome de:  

 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, portador do CNPJ: 09.944.371/0001-04. ********************* 

             OBSERVAÇÕES: 

 a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça; 

 b)   os   dados   informados   são   de   responsabilidade   do   solicitante   e   devem   ser   conferidos   pelo   interessado   e/ou 
 destinatário; 

 c)   a   autenticidade   deste   documento   poderá   ser   confirmada   no   endereço   eletrônico   http://www.tjsc.jus.br/portal,   opção 
 Certidões/Conferência de Certidão; 

 d)   para   a   Comarca   da   Capital,   a   pesquisa   abrange   os   feitos   em   andamento   do   Foro   Central,   Eduardo   Luz,   Norte   da 
 Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente; 

 e)   certidão   é   expedida   em   consonância   com   a   Lei   nº   11.101/2005,   com   a   inclusão   das   classes   extrajudiciais:   128   - 
 Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial. 

 ATENÇÃO:   A   presente   certidão   é   válida   desde   que   apresentada   juntamente   com   a   respectiva   certidão   de   registros 
 cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br 

             Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

             Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

 Joinville, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. 

                0012942082 
 PEDIDO N°:  
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.944.371/0001-04
Certidão nº: 3283115/2023
Expedição: 24/01/2023, às 09:51:08
Validade: 23/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.944.371/0001-04, 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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.944.371/0001-04

Razão
Social:

SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Endereço: AV SANTOS DUMONT 1355 / SANTO ANTONIO / JOINVILLE / SC /
89218-105

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:19/01/2023 a 17/02/2023

Certificação Número: 2023011900553564717936

Informação obtida em 24/01/2023 09:45:34

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

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 24/01/2023 09:46
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MUNICÍPIO DE JOINVILLE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO: DATA DA EMISSÃO: DATA DA VALIDADE:

7011/2023 13/01/2023 13/04/2023

CPF/CNPJ: NOME/RAZÃO SOCIAL:

09.944.371/0001-04 Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ATIVIDADE FISCAL:

93159
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Santos Dumont, 1355 Complemento:

Bairro: Santo Antonio CEP: 89218-105

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Av. Hermann August Lepper, 10

C237011N9319D14

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012  que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em
seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

Município de Joinville
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Nome (razão social): SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 09.944.371/0001-04

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 220140240827670
Data de emissão: 21/12/2022 17:27:05
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

19/02/2023

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 21/12/2022 17:27:05
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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: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 09.944.371/0001-04 

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  (DAU)  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 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 08:56:41 do dia 07/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2023.
Código de controle da certidão: 5075.E1C8.D230.0D05
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA DE MAÇAMBARA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023    
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ n°09.944.371/0001-
04, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSÉ PAULO GESSER, portador(a) da 
Carteira de Identidade n° 1.545.724-9   e   do CPF n° 541.063.899-91, referente a/o 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SMS, objeto do Edital, de acordo com o termo de 
referência, e demais anexos, abaixo, assinado, DECLARA expressamente, sob as 
penalidades cabíveis que: 
 
I - Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, 
nos termos do IV, do artigo 87 da Lei 8666/93 e alterações posteriores, bem como que 
será comunicado qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação 
que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade 
fiscal e econômico financeira; 
 
II - Que não está impedida de contratar com a administração pública direta e indireta de 
Maçambara/RS; 
 
III - Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
IV – Que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos; 
Não Emprega menor de dezesseis na condição de aprendiz; 
RESSALVA: Emprega maior de 14 (quatorze) anos na condição de menor aprendiz (x) 
 
V - Que não foi apenada com rescisão de contrato, seja por deficiência dos serviços 
prestados, quer seja por outro motivo igualmente grave, nos últimos cinco anos; 
 
VI - Que possui aptidão para desempenhar o objeto do presente certame, em 
características, quantidades e prazos; 
 
VII - Que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou 
eletrônico (inclusive internet), correspondem fielmente aos seus originais, assim como 
as assinaturas apostas em todos os documentos originais ou cópias, correspondem à 
autêntica rubrica dos signatários. 
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VIII - Que nos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, etc, não cabendo desconto 
de nenhuma espécie; 
 
IX - Que para os devidos fins, a empresa concorda com os todos os termos descritos no 
edital e seus anexos e que tem pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos 
do certame; 
 
X - Que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho; 
 
XI - Que não possui direta ou indiretamente, em seu quadro societário servidor público 
da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista. 
 
 

Por ser verdade assino o presente. 
 
 

Joinville, 30 de janeiro de 2023 

 
 


