
Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

43600433060 2305

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

1

1

1

021

051

2244

PORTO ALEGRE

24 Agosto 2021

Nº FCN/REMP

RSP2100267784

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

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

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

21/275.113-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2100267784

Data

10/08/2021

577.154.750-68 REGINA CELIA DA CUNHA 24/08/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7844477 em 26/08/2021 da Empresa RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ,  CNPJ 00358519000146 e  pro toco lo  212751131 -  11 /08/2021.  Autent icação:
65FB3994B1AD8FFA2DB3C93A6B7C1604424FA4A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/275.113-1 e o código de segurança BR1Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 26/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral. pág. 2/9



Página 1 de 4 
 

7ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

RCC – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E 
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI 

 
CNPJ/MF: 00.358.519/0001-46 

 
NIRE: 43600433060 

 
A Signatária: 
 
REGINA CELIA DA CUNHA, brasileira, natural de Joinville/SC, nascida 
em 22/04/1969, solteira, administradora de empresas, cadastrada no CPF/MF 
sob o n° 577.154.750-68 e portadora da Carteira de Identidade n° 8029265843, 
expedida pela SJS/II/RS, residente e domiciliada à Rua Pero Vaz de Caminha, nº 
280, bairro Vila Ipiranga, CEP 91320-270, na cidade de Porto Alegre/RS, 
TITULAR da empresa RCC – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, 
CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
EIRELI, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE 
43600433060 e cadastrada no CNPJ/MF sob nº 00.358.519/0001-46, com sua sede e 
foro jurídico na à Rua Buarque de Macedo, nº 296, bairro São Geraldo, CEP 
90230-250, na cidade de Porto Alegre/RS, delibera e ajusta a presente alteração e 
consolidação do contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

 
 

CAPÍTULO I  
DO OBJETO SOCIAL 

 
Cláusula 1ª – A Sociedade passa a ter como objeto social a compra, venda e distribuição, 
por conta própria e de terceiros, de produtos farmacêuticos e hospitalares, e correlatos, 
produtos químicos para medicina e odontologia; materiais, instrumentos, aparelhos e 
dispositivos médico-hospitalares, inclusive de proteção individual (EPI); produtos 
alimentares nutricionais, bem como a venda de produtos saneantes e cosméticos em geral; 
comércio varejista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de 
cosméticos e produtos de perfumaria, produtos de higiene pessoal, medicamentos e drogas 
de uso veterinário, produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar e incorporação 
de empreendimentos imobiliários. 
 
 
Cláusula 2ª – Verificadas as alterações havidas no contrato social e suas posteriores 
alterações, a titular resolve CONSOLIDAR o Contrato Social da Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada, passando a empresa a reger-se unicamente pelas disposições a 
seguir, excluídas quaisquer outras anteriores.  
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

 
 

RCC – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E 
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI 

 
CNPJ/MF: 00.358.519/0001-46 

 

NIRE: 43600433060 
 

A Signatária: 
 
REGINA CELIA DA CUNHA, brasileira, natural de Joinville/SC, nascida em 
22/04/1969, solteira, administradora de empresas, cadastrada no CPF/MF sob o n° 
577.154.750-68 e portadora da Carteira de Identidade n° 8029265843, expedida pela 
SJS/II/RS, residente e domiciliada à Rua Pero Vaz de Caminha nº 280, bairro Vila 
Ipiranga, CEP 91320-270, na cidade de Porto Alegre/RS; 
 
 

CAPÍTULO I  
DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE, DO OBJETO E  

DA DURAÇÃO 
 

Cláusula Primeira: “RCC – DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS, CORRELA PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI” é uma Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada e utiliza o nome fantasia “BOMMED”. 
 
Cláusula Segunda: A Sociedade tem sua sede e foro jurídico na Rua Buarque de 
Macedo, nº 296, bairro São Geraldo, CEP 90230-250, na cidade de Porto Alegre/RS. 
 
Cláusula Terceira: A Sociedade tem como objeto social a compra, venda e 
distribuição, por conta própria e de terceiros, de produtos farmacêuticos e hospitalares, e 
correlatos, produtos químicos para medicina e odontologia; materiais, instrumentos, 
aparelhos e dispositivos médico-hospitalares, inclusive de proteção individual (EPI); 
produtos alimentares nutricionais, bem como a venda de produtos saneantes e cosméticos 
em geral; comércio varejista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio 
atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, produtos de higiene pessoal, 
medicamentos e drogas de uso veterinário, produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar e incorporação de empreendimentos imobiliários. 
 
Cláusula Quarta: A empresa iniciou suas atividades em 20/12/1994, e tem 
duração por prazo indeterminado. 
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CAPÍTULO II 

DO CAPITAL E DA REPONSABILIDADE DA TITULAR 
 
Cláusula Quinta: O capital é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional. 
 
Cláusula Sexta: A responsabilidade da titular é restrita ao valor de seu capital e 
responde exclusivamente pela integralização do capital. 
 

CAPÍTULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Cláusula Sétima: A administração da empresa caberá à titular REGINA 
CELIA DA CUNHA, já qualificada, com poderes e atribuições de administrar 
os negócios da empresa, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em 
atividades estranhas ao interesse empresarial. 
 
Parágrafo Único: A titular poderá nomear procuradores “ad judicia” ou “ad 
negotia”, determinando a concessão de poderes e sua revogação. 
 

CAPÍTULO IV 
DO BALANÇO E DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PERDAS 
 

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, a 
administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo à titular, os lucros ou perdas apuradas. 
 
Cláusula Nona: Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício, a 
titular deliberará sobre  as contas e designará administrador, quando for o caso. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Cláusula Décima: A EIRELI poderá, a qualquer tempo, abrir e fechar filiais 
ou outras dependências, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente 
assinada pela titular da empresa. 
 
Cláusula Décima Primeira: Falecendo a titular, a empresa continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado, 
com base na data da situação patrimonial da empresa, à resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado. 
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CAPÍTULO VI 

DO TERMO DE DESIMPEDIMENTO 
 
Cláusula Décima Segunda: A titular REGINA CELIA DA CUNHA, já 
qualificada, declara sob as penas da lei que não está impedida 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 que vede, ainda que  
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
 

CAPÍTULO VII 
DO FORO 

 
Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro de Porto Alegre/RS, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
instrumento. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DA DECLARAÇÃO 

 
Cláusula Décima Quarta: A titular declara, sob as penas da lei, que não 
participa de nenhuma outra  empresa dessa modalidade. 
 

A Titular assina o presente instrumento particular de alteração e consolidação do 
contrato social em via única. 

 
 

Porto Alegre/RS, 08 de agosto de 2021. 
 

 
 

REGINA CELIA DA CUNHA 
CPF/MF: 577.154.750-68 

 
 
 
 

 
Marco Aurélio da Rosa Trevizani 

OAB/RS: 119.677 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

21/275.113-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2100267784

Data

10/08/2021

498.544.290-91 MARCO AURÉLIO DA ROSA TREVIZANI 24/08/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

577.154.750-68 REGINA CELIA DA CUNHA 24/08/2021

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o 
número do protocolo 21/275.113-1.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,
CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, de CNPJ 00.358.519/0001-46 e
protocolado sob o número 21/275.113-1 em 11/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número
7844477, em 26/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado
o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

577.154.750-68 REGINA CELIA DA CUNHA 24/08/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

577.154.750-68 REGINA CELIA DA CUNHA 24/08/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

498.544.290-91 MARCO AURÉLIO DA ROSA TREVIZANI 24/08/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/08/2021

Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em
26/08/2021, às 11:37.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68

Porto Alegre. quinta-feira, 26 de agosto de 2021
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.358.519/0001-46
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
20/12/1994

 
NOME EMPRESARIAL
RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BOMMED

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Com ércio atacadista de m edicam entos e drogas de uso hum ano

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de em preendim entos im obiliários
46.37-1-99 - Com ércio atacadista especializado em  outros produtos alim entícios não especificados
anteriorm ente
46.42-7-02 - Com ércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-02 - Com ércio atacadista de m edicam entos e drogas de uso veterinário
46.45-1-01 - Com ércio atacadista de instrum entos e m ateriais para uso m édico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios
46.45-1-02 - Com ércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Com ércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Com ércio atacadista de cosm éticos e produtos de perfum aria
46.49-4-08 - Com ércio atacadista de produtos de higiene, lim peza e conservação dom iciliar
47.29-6-99 - Com ércio varejista de produtos alim entícios em  geral ou especializado em  produtos alim entícios
não especificados anteriorm ente

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Em presária Lim itada

 
LOGRADOURO
R BUARQUE DE MACEDO

NÚMERO
296

COMPLEMENTO
********

 
CEP
90.230-250

BAIRRO/DISTRITO
SAO GERALDO

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
BOMMED@BOMMED.COM

TELEFONE
(51) 3208-0808

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/12/2006

 
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 18/01/2023 às 15:25:10 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 00.358.519/0001-46
Razão

Social: RCC DIST DE MEDIC CORREL E PROD MED E HOSP LTDA ME

Endereço: AV SAO PAULO 636 CONJ 302 / SAO GERALDO / PORTO ALEGRE / RS /
90230-160

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:14/01/2023 a 12/02/2023

Certificação Número: 2023011403072130582790

Informação obtida em 20/01/2023 11:07:43

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.358.519/0001-46
Certidão nº: 26236326/2022
Expedição: 15/08/2022, às 09:49:56
Validade: 11/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 00.358.519/0001-46, 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



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nome:  RCC-DISTRIB. DE MEDIC. CORREL. PRODS. MÉD E HOSPITAL. EIRELI

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

08/02/2023Esta certidão é válida até:

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando CNPJ:  00.358.519/0001-46 e o código de
autenticidade DA54FA281914

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser
apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos
vencidos, lançados até 3 de janeiro de 2023.

CNPJ:  00.358.519/0001-46

Certidão emitida em 09/01/2023 às 09:56:12, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF
04/2003.
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Copia autenticada administrativamente

Documento de 1 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.0123.10216.C3TB. Consulte a página de autenticação no final deste documento.



PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO 

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento 
nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, 

de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.  

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, 

possuindo assim uma numeração independente.  

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, 

referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.  

Histórico de ações sobre o documento:  

Documento juntado ao processo em 17/01/2023 16:20:00 por IONE ROSA WILKOMM. 
 

Documento autenticado digitalmente em 17/01/2023 16:20:00 por IONE ROSA WILKOMM. 
 

Esta cópia / impressão foi realizada por AYDOS CONTABILIDADE LTDA em 18/01/2023.  
 

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:  
 

 
EP18.0123.10216.C3TB  

 

 
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:  

F28900522FB1189BC5DA99E4C3F8030AC2F43022F21FE96D79B6C7649B87E4BB  

Ministério da Economia

1) Acesse o endereço:  
        https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx  
 
2) Entre no menu "Legislação e Processo".  
 
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".  
 
4) Digite o código abaixo: 

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores 
da Receita Federal do Brasil. 

página 1 de 1

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº
13033.014291/2023-82. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.



SISTEMA THEMIS

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

               CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

              À   vista  dos  registros  constantes  nos  sistemas  de
Informática  do  Poder  Judiciário  do  Estado  do Rio Grande do Sul é
expedida  a  presente  certidão  por  não constar distribuição de ação
falimentar,  concordatária,  recuperação  judicial  e extrajudicial em
tramitação contra a seguinte parte interessada:
RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELES**************************************************
CNPJ: 00.358.519/0001-46**********************************************

              Porto Alegre, 18 de janeiro de 2023, às 17h45min

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0001448657067. Página 1/2
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Nome: RCC DISTRIB MEDIC CORR PROD MED E HOSP EIRELI
CNPJ base: 00.358.519/
Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos 
os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal. 

Certificamos que, aos 11 dias do mês de JANEIRO do ano de 2023, revendo os bancos de dados da Secretaria da 
Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a 
qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO 
CTN

Descrição dos Débitos/Pendências 

POSSUI 21 DEBITO(S):                                        
21 Adm Garantido                                            

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou 
pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem 
a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado 
pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as 
taxas diretamente no cartório.

Esta certidão NÃO comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa 
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples 
Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em 
procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável 
ou partilha de bens. 

Esta certidão é válida até 11/3/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em 
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx 

com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: 22576835
Autenticação: 32645419

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx


 

Rua Buarque de Macedo, 296 – Bairro São Geraldo - CNPJ: 00.358.519/0001-46 

Porto Alegre/RS Cep. 90.230-250  e-mail: bommed@bommed.com 

DECLARAÇÃO  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA  
Pregão Eletrônico 6/2023 

 

 
A RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS E PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES – EIRELI, CNPJ - 00.358.519/0001- 46, sediada na 
Rua Buarque de Macedo, 296, através de seu representante legal infra-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;  
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;  
 
 
 



 

Rua Buarque de Macedo, 296 – Bairro São Geraldo - CNPJ: 00.358.519/0001-46 

Porto Alegre/RS Cep. 90.230-250  e-mail: bommed@bommed.com 

 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre, 30 de janeiro de 2023. 

REGINA 
CELIA DA 
CUNHA:57
715475068

Assinado de 
forma digital por 
REGINA CELIA DA 
CUNHA:57715475
068 
Dados: 2023.01.26 
10:14:06 -03'00'


