Sexta-feira, 08/04/2022

Hospital Veterinário Dr. Hato Ltda.

CNPJ/ME Nº 08.730.644/0001-47 - NIRE 35.231.477.049
6ª Alteração do Contrato Social
Por este instrumento particular, Valter Yoshio Hato, brasileiro, casado, médico veterinário, portador
da cédula de identidade RG nº 26.476.074-8 (SSP/SP) inscrito no CPF/ME sob nº 275.333.558-30,
residente domiciliado na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Aldino
Pinotti, nº 500, Torre 10, Apto 132, Centro, CEP 09750-220 (“Valter”); Daniel Yoshimy Hato, brasileiro,
casado, médico veterinário, portador da cédula de identidade RG nº 26.476.072-4 (SSP/SP) inscrito
no CPF/ME sob nº 313.829.698-05, residente domiciliado no Município de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, na Av. Aldino Pinotti, nº 500, Torre 6, Apto 182, Centro, CEP 09750 220 (“Daniel”); Rudh Yoshihiro Hato, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
26.476.073-6 (SSP/SP) inscrito no CPF/MF sob nº 290.018.488-69, residente domiciliado na Cidade
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Aldino Pinotti, nº 500, Torre 10, apto 171,
Centro, CEP 09750-220 (“Rudh”); Centro Veterinário 004 Ltda., sociedade empresária limitada com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Serra de Japi, nº 965, Tatuapé CEP 03309-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia
(“CNPJ/ME”) sob nº 20.049.161/0001-87 com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial
do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.228.296.578 neste ato representada na forma do
seu Contrato Social, por seus Diretores, Claudio Peixoto Bastos, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 130.682.669 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob
nº 091.244.367-71, residente domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda
Ministro Rocha Azevedo, nº 961, casa 24, CEP 01410-003, e Carla Alice Berl, brasileira, solteira,
médica veterinária, portadora da cédula de identidade RG nº 6.246.207 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME
sob o nº 012.284.878-04, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Major Mariotto Ferreira, nº 167, apto. 51, Paraisópolis, CEP 05662-020 (“Pet Care” e, em conjunto
com Valter, Daniel e Rudh, “Sócios”); na qualidade de sócios representando a totalidade do capital
social da Hospital Veterinário Dr. Hato Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de
Santo André, Estado de São Paulo, Brasil, na Av. Dom Pedro II, nº 3.309, Campestre, CEP 09080-111,
inscrita no CNPJ/ME sob nº 08.730.644/0001-47, com seus atos constitutivos registrados no Primeiro
Oficial Registro Civil de Pessoa Jurídica de Santo André sob nº 025056, em sessão de 23 de março de
2007 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.231.477.049 e última
alteração do Contrato Social registrada na JUCESP sob o nº 487.448/21-2, em sessão de 27 de outubro de 2021 (“Sociedade”); vêm, por meio do presente ato, alterar o Contrato Social da Sociedade, da
seguinte forma: 1. Incorporação de Empresa Controlada: 1.1. Os Sócios resolvem, por unanimidade,
aprovar a incorporação, pela Sociedade, das seguintes subsidiárias integrais da Sociedade (“Incorporações”): (i) Clínica Veterinária CSA Jardins Ltda., sociedade empresária limitada unipessoal com
sede na Cidade de São Paulo Estado de São Paulo, na Alameda Campinas, nº 1500, 1º andar, Jardim
Paulista, CEP 01404-002, inscrita no CNPJ/ME sob nº 35.800.269/0001-37, e registrada na JUCESP
sob o NIRE nº 35235771324, em sessão de 16.12.2019, e última alteração do Contrato Social registrada na JUCESP sob o nº 377.464/21-1, em sessão de 20 de agosto de 2021 (“Clínica CSA Jardins”);
e (ii) Hospital Veterinário Jardins Ltda., sociedade empresária limitada unipessoal com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Campinas, nº 1502, 1º andar, Jardim Paulista,
CEP 01404-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.905.098/0001-30, registrada na JUCESP sob o nº
35226206318, em sessão de 19.12.2011, e última alteração do Contrato Social registrada na JUCESP
sob o nº 377.460/21-7, em sessão de 20 de agosto de 2021 (“Hospital Jardins” e, em conjunto com Clínica CSA Jardins, “Incorporadas”). 1.2. As Incorporações se justificam pela conveniência de unificar as
atividades de sociedades que pertencem ao mesmo grupo econômico e possuem relação de controladora (Incorporadora) e controladas (Incorporadas), objetivando melhor eficiência direcional e administrativa e futura expansão das operações da Sociedade. 2. Apreciação e Aprovação dos Protocolos
de Incorporação e Instrumentos de Justificação: 2.1. Os Sócios aprovam, sem reservas, os termos
e condições dos Protocolos de Incorporação e Instrumentos de Justificação de Incorporação datados
de 28 de fevereiro de 2022 (“Protocolos”), que integram a presente Alteração do Contrato Social como
Anexo I e Anexo II, bem como ratificam integralmente os termos e condições dos Protocolos. 3. Ratificação de Auditor: 3.1. Os Sócios ratificam a contratação da MCO Contabilidade Ltda., sociedade
limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ingarana, nº 246, Jardim
Panorama, CEP 03245-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.395.444/0001-49, com inscrição no CRC/
SP sob o nº 283178/O-0, representada pelo Sr. Marcio Clayton de Oliveira, brasileiro, contador, inscrito no CPF/ME sob o nº 276.992.458-30, com escritório na Rua Ingarana, nº 246, Jardim Panorama,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03245-020, para avaliar o patrimônio líquido de
cada uma das Incorporadas e elaborar os respectivos laudos de avaliação para fins de incorporação
das Incorporadas pela Sociedade (“Laudos de Avaliação”). 4. Aprovação dos Laudos de Avaliação:
4.1. Os Sócios aprovam, por unanimidade e sem reservas: (i) o Laudo de Avaliação da Clínica CSA
Jardins, datado de 09 de fevereiro de 2022, que integra o presente instrumento como Anexo III, para
o fim específico da incorporação Clínica CSA Jardins pela Sociedade, consignando que a totalidade
do acervo líquido negativo da Clínica CSA Jardins, no valor total de R$168.545,52 (cento e sessenta
e oito mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) (“Acervo Líquido Clínica
CSA Jardins”) será vertido à Sociedade; e (ii) o Laudo de Avaliação do Hospital Jardins, datado de 09
de fevereiro de 2022, que integra o presente instrumento como Anexo IV, para o fim específico de
incorporação do Hospital Jardins pela Sociedade, consignando que a totalidade do acervo líquido do
Hospital Jardins, no valor total de R$748.732,67 (setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta
e dois reais e sessenta e sete centavos) (“Acervo Líquido Hospital Jardins”) será vertido à Sociedade.
4.2. Ato contínuo, resolvem os Sócios consignar que as Incorporações não resultam em aumento de
capital da Sociedade, tendo em vista que a Sociedade é titular de 100% (cem por cento) das quotas de
cada uma das Incorporadas. 5. Autorização aos Diretores da Sociedade: 5.1. Os Sócios autorizam
os diretores da Sociedade a praticar todos os atos que se façam necessários à implementação das
Incorporações pela Sociedade, podendo os diretores da Sociedade assinar todos e quaisquer documentos correlatos, incluindo, sem limitação, os documentos necessários ao arquivamento, registro e
publicação dos respectivos atos de Incorporação de cada uma das Incorporadas. 6. Extinção das
Incorporadas: 6.1. Como consequência da versão da totalidade do patrimônio das Incorporadas para
a Sociedade, as Incorporadas são extintas para todos os fins de direito, passando as atividades das
Incorporadas a serem desenvolvidas, sem solução de continuidade, pela filial da Sociedade localizada
na Alameda Campinas, nº 1500, 1º andar, sala 1, Jardim Paulista, CEP 01404-002, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.730.644/0004-90 e NIRE 35906268639.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento eletronicamente,
em consonância com o art. 10 § 2º da MP 2.200-2, editada em 24 de agosto de 2001, a fim de conferir-lhe vigência e eficácia. Santo André, 28 de fevereiro de 2022. Centro Veterinário 004 Ltda. Claudio
Peixoto Bastos - Diretor-Presidente; Carla Alice Berl - Diretora Técnica; Valter Yoshio Hato, Daniel
Yoshimy Hato, Rudh Yoshihiro Hato.

MONITOR MERCANTIL
SA:27897172000166
2022.04.07 19:03:22 -03'00'

Esta publicação foi feita de forma 100% digital
pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

