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PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA 

CNPJ/MF 41.141.956/0001-90     NIRE 41209784826 

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

_____________________________________________________________________ 

 

DALCI DAMBROS, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial 

de bens, natural de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, nascido em 

23/12/1961, residente e domiciliado na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, na 

Rua Paraná, 289, Centro, CEP 85.501.074, portador da cédula de identidade RG 

6.686.835-4, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF 546.515.499-

34. 

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome empresarial de 

PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, tendo sua sede e foro na cidade de Pato Branco, Estado do 

Paraná, na Rua Mila, nº 21, Bairro Cristo Rei, CEP 85.506.263, inscrita no CNPJ/MF 

41.141.956/0001-90, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta 

Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE 41209784826, por despacho em sessão de 09 

de março de 2021 e última alteração contratual registrada sob o nº 20211732940, por 

despacho em sessão de 22 de abril de 2021, resolve alterar e consolidar seu contrato 

social primitivo, de Sociedade Empresaria Limitada mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede e foro da empresa que era na Rua Mila, n° 21, 

Bairro Cristo Rei, CEP 85.506.263, em Pato Branco, Estado do Paraná, passa a partir 

desta data a ser na RUA MARECHAL DEODORO, Nº 177, BAIRRO CRISTO 

REI, CEP 85.507-520, EM PATO BRANCO, ESTADO DO PARANÁ.   

CLÁUSULA SEGUNDA: A vista das alterações ora ajustadas e em consonância com 

que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios resolvem, por este 

instrumento, atualizar e CONSOLIDAR o CONTRATO SOCIAL, tornando assim 

sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo 

que, adequado às disposições da referida lei 10.406/2002 aplicáveis a este tipo 

societário, passa a ter a seguinte redação: 
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PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

_____________________________________________________________________ 

 

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome empresarial de 

PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, tendo sua sede e foro na cidade de Pato Branco, Estado do 

Paraná, na Rua Marechal Deodoro, nº 177, Bairro Cristo Rei, CEP 85.507.520, inscrita 

no CNPJ/MF 41.141.956/0001-90, com seu contrato social devidamente arquivado na 

Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE 41209784826, por despacho em sessão 

de 09 de março de 2021 e última alteração contratual registrada sob o nº 20211732940, 

por despacho em sessão de 22 de abril de 2021, resolve alterar e consolidar seu contrato 

social primitivo, de Sociedade Empresaria Limitada mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA DENOMINAÇÃO: A sociedade adotou o nome 

empresarial de PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 

 Parágrafo Único: A sociedade usa o nome fantasia PATOMEDI DISTRIBUIDORA 

DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA SEDE SOCIAL: A sociedade limitada unipessoal tem 

sua sede social, na cidade e comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, na Rua 

Marechal Deodoro, nº 177, Bairro Cristo Rei, CEP 85.507.520. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO OBJETO SOCIAL: A sociedade limitada unipessoal 

tem por objeto social a exploração do ramo de:  CNAE 4644-3/01 – COMÉRCIO 

ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 

CONTROLADOS E NÃO CONTROLADOS, CNAE 4645-1/01 COMÉRCIO 

ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, 

CIRÚRGICO, HOSPITALAR, DE LABORATÓRIOS E ODONTOLÓGICOS, 

CNAE 4664-8/00 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS 

E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES 

E PEÇAS, CNAE 4649-4/08  - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE 

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, CNAE 4646-0/01 – 

COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE 

PERFUMARIA, CNAE 4646-0/02 – COMÉRCIO ATACADISTA DE 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CNAE 4645-1/02 – COMÉRCIO 

ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA.       

CLÁUSULA QUARTA- DA DURAÇÃO: O prazo de duração é indeterminado, 

iniciando suas atividades em 22 de Fevereiro de 2021. 

 

Página 2 de 6

https://www.contabeis.com.br/societario/sociedade_limitada/
https://www.contabeis.com.br/societario/sociedade_limitada/
https://www.contabeis.com.br/empresarial/objeto_social/


3 

 

PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

_____________________________________________________________________ 

 

CLÁUSULA QUINTA- DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é na importância 

de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de R$ 1,00 

(Um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda 

corrente do país, fica assim distribuído: 

SÓCIO ÚNICO PERC.        QUOTAS  CAPITAL  
 

DALCI DAMBROS        100%        100.000  R$ 100.000,00  

TOTAL 100%        100.000   R$ 100.000,00  

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de 

suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, 

respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.   

PARÁGRAFO SEGUNDO- Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de 

incomunicabilidade e impenhorabilidade. 

CLÁUSULA SEXTA- A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao 

sócio único DALCI DAMBROS, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o 

que está dispensado da prestação de caução. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O administrador da sociedade limitada unipessoal 

compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar 

individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e 

orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, 

encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar 

contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, 

confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar 

bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e 

perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de 

economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas 

Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como 

para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, 

constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO– Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de 

seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados 

no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do 

mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA REMUNERAÇÃO: O sócio único administrador, fixará 

uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições 

regulamentares pertinentes. 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

_____________________________________________________________________ 

 

CLÁUSULA OITAVA- DO DESIMPEDIMENTO: O sócio único administrador 

declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei 

que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação 

criminal, nem está sendo processada nem condenada em crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro 

nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a 

fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA NONA- Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, 

agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante 

alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO 

PATRIMONIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será 

procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 

econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar 

balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, 

observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e 

se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os 

mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO 

ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE: Falecendo ou interditado o sócio único da 

sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou 

sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de 

seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à 

data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA 

SOCIEDADE: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, 

nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe 

a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o 

patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: 

O sócio único da sociedade limitada unipessoal, declara sob as penas da Lei, que: 

1. a)  Se enquadra na condição de MICROEMPRESA; 

2. b) O valor da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no 

inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; 

3. c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º 

do artigo 3º da mesma Lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de Pato Branco, 

Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 

resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou 

vier a ser o futuro domicílio do titular. 

Lavrado em  01 (uma) via,  lido, compreendido,  conferido e elaborado  de 

conformidade com a intenção do sócio único, ora presente que assina o presente 

instrumento de Alteração, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores 

legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Pato Branco, 02 de Agosto de 2.022. 

                        

                                      

DALCI DAMBROS 

CPF/MF 546.515.499-34 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

54651549934
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

DALCI DAMBROS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2022 16:38 SOB Nº 20225326035. 
PROTOCOLO: 225326035 DE 16/08/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210738460. CNPJ DA SEDE: 41141956000190. 
NIRE: 41209784826. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/08/2022. 
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.empresafacil.pr.gov.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/06/2020 15:07:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 106320606191130430160-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3078b0c29811439b70992bbd3768f8ec13be4c9cda3ae10fa86bf389b1f6d1275bf04043723bdcaf392c3810ada
a36192eeb0ca3f02a275d5179f3b6d9e86e7d 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
41.141.956/0001-90
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/03/2021

 
NOME EMPRESARIAL
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PATOMEDI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITARES

PORTE
ME

 
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
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

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

 
LOGRADOURO
R MARECHAL DEODORO

NÚMERO
177

COMPLEMENTO
********

 
CEP
85.507-520

BAIRRO/DISTRITO
CRISTO REI

MUNICÍPIO
PATO BRANCO

UF
PR

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.141.956/0001-90
Certidão nº: 37959243/2022
Expedição: 04/11/2022, às 08:24:53
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
41.141.956/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE
 
 
                 
 
    CÓDIGO....: 41141956000190   
    NOME......: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              
    CNPJ/CPF..: 41.141.956/0001-90 
    ENDEREÇO..: MARECHAL DEODORO              ,    177 - CRISTO REI           
    CEP.......: 85507520  
    MUNICIPIO.: PATO BRANCO                   UF: PR 
  
    
 
    FINALIDADE: Consulta de Débitos            
 
 
 
    Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos
    órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuinte do sujeito passivo acima
    identificado, é  CERTIFICADO  QUE NÃO CONSTAM  DÉBITOS  PENDENTES referente  a  Tributos
    Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.
 
 
    A Fazenda Municipal reserva-se o direito  de cobrar Dívidas posteriormente  constatadas,
    mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.
 
 
    A presente certidão está  condicionada à verificação de sua  autenticidade na  Internet,
    no endereço <http://www.patobranco.pr.gov.br> ou através do QR Code com os dados abaixo:
    
 
    
    Emitida em: 04/11/2022.
    Válida até: 02/02/2023.    
    Ano da Certidão....................: 2022 
    Número da certidão.................: 0116640 
    Código de autenticidade da certidão: 967096802967096 
 
 
    Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal.
 
 
    Pato Branco - PR em, 04 de Novembro de 2022.
 
 
 
 
 
    ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.    
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 41.141.956/0001-90
Razão

Social: PATOMEDI DIST DE MED E PROD HOSPITALAR

Endereço: RUA MILA / CRISTO REI / PATO BRANCO / PR / 85506-263

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

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

Validade:08/01/2023 a 06/02/2023

Certificação Número: 2023010802244661735540

Informação obtida em 20/01/2023 16:14:09

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 41.141.956/0001-90 

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

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

1.

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

2.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:01:53 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2023.
Código de controle da certidão: 1A75.08D7.6019.DCF1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 029058908-57

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 41.141.956/0001-90
Nome: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 10/05/2023 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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A Prefeitura Municipal de Maçambará - RS 
At. Comissão Permanente de Licitações 
Pregão Eletrônico nº 006/2023 
 

DECLARAÇÃO UNIFICADA. 

 

Pelo presente instrumento, A Empresa PATOMEDI Distribuidora de 

Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA inscrita no CNPJ nº 

41.141.956/0001-90 com sede na Rua Marechal Deodoro, 177 - Bairro Cristo Rei 

na cidade de Pato Branco/PR, por intermédio do seu Representante Legal Sr. 

Dalci Dambros , inscrito no RG nº 6.686.835-4 SSP/PR e no CPF nº 

546.515.499-34, 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;  

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.  

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 expressão da verdade, firmamos a presente. 

Pato Branco, 27 de janeiro de 2023. 

  

 

 

______________________________ 

Dalci Dambros 
Representante Legal 
CPF 546.515.499-34 
RG 6.686.835-4 SSPPR 

DALCI 
DAMBROS:546515
49934

Assinado de forma digital por 
DALCI DAMBROS:54651549934 
Dados: 2023.01.27 09:28:44 
-03'00'


