
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

2062

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

TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

TRANSFORMACAO

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

1

1

051

020

046

2001

BARAO DE COTEGIPE

4 Abril 2022

Nº FCN/REMP

RSP2200376935

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

22/111.923-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2200376935

Data

04/04/2022

021.847.330-32 ADRIANA FATIMA GURALSKI 05/04/2022

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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CONTRATO SOCIAL 

POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA 

TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 

CNPJ 22 862 531/0001-26 

ADRIANA FÁTIMA GURALSKI, nacionalidade brasileira, solteira,  empresária, nascida em 

19/11/1989, empresária, RG 3092167919 SJS/RS,  CPF nº 021 847330-32, residente e 

domiciliada  na Rua Maranhão, 279, Apto 105, Bairro Fátima, cidade de Erechim/RS, CEP 99709-

260, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA com sede na Rua José 

Bonifácio, 531 Centro, Barrão de Cotegipe/RS, CEP 99740-000, inscrito na Junta Comercial do 

Estado do Rio Grande do Sul, sob o NIRE 43600138513 em 16/04/2015 e no CNPJ sob nº 22 862 

531/0001-26, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a 

redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de 

EIRELI para SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada, uma vez que admitiu a sócia  INES 

DE CESARO CADORE, nacionalidade brasileira, Casada sob o Regime de Comunhão universal de 

Bens, Empresária, RG 7077021926 SSP/RS, CPF nº 943 624 670-68, residente e domiciliada na 

Linha Cinco, SN Interior, Barão de Cotegipe/RS, CEP 99740-000, passando a se constituir sob o 

tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO 

SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:  

Cláusula 1ª: A sociedade girará sob o novo nome empresarial TOP NORTE COMÉRCIO DE 

MATERIAL MÉDICO HOSPILATAR LTDA e terá sede e domicílio na Rua José Bonifácio,531  

Centro, Barão de Cotegipe/RS,  CEP 99740-000. 

Parágrafo Único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte 

do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual 

assinada por todos os sócios.  

Cláusula 2ª: O objeto da sociedade continuará sendo: 

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 

cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 

46.45-1/01 

Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0/01 

Comércio atacadista de medicamentos 46.44-3/01 

Comércio atacadista de produtos alimentícios 46.39-7/01 

  

 Cláusula 3ª: A sócia ADRIANA FÁTIMA GURALSKI, detentora do capital total do Eireli 

correspondente a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), vende e transfere a quantia de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais) para a sócia INES DE CESARO CADORE, que neste ato é admitida.  

§ A sócia cedente declara haver recebido neste ato, pela venda de suas quotas o valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), da sócia admitida, outorgando a mesma e a sociedade, plena e 

irrevogável quitação, para nada mais exigir em juízo ou fora dele.  

Sócio                                                          Nr Quotas % Valor em R$ 

Adriana Fátima Guralski   60.000 50% R$   60.000,00 
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Inês de Cesaro Cadore   60.000 50% R$   60.000,00 

TOTAL 120.000 100% R$ 120.000,00 

 

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei 

10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações 

sociais. 

 Parágrafo Único: O ativo e passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente 

absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os 

livros e registros provenientes da empresa ora transformada. 

O capital social será de R$ 120.000.00, divididos em 120.000 no valor nominal de R$ 1,00 (um 

real) cada uma, integralizadas da seguinte forma. 

- A sócia Adriana Fátima Guralski, subscreve e integraliza 60.000 quotas no valor de R$ 

60.000,00(sessenta mil reais) de sua participação anterior. 

- A sócia Inês de Cesaro Cadore, subscreve e integraliza 60.000 quotas no valor de R$ 

60.000,00(sessenta mil reais) adquiridas conforme exposto acima. 

Cláusula 4 º: A administração da sociedade será exercida pela sócia  ADRIANA FÁTIMA 

GURALSKI, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, 

(determinar se em conjunto ou individualmente), podendo praticar todos os atos 

compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da 

denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da 

sociedade, sem autorização da outra sócia.  

Cláusula 5ª: A administradora declara, sob as penas da lei, que não está incursa em quaisquer 

crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi–la de exercer atividade 

empresarial, conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.  

Cláusula 6ª: Firma ato continuo a solicitação do contrato social da sociedade empresária 

limitada, conforme ato: 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 

TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 

 

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social: 

ADRIANA FÁTIMA GURALSKI, nacionalidade brasileira, solteira, empresária, nascida em 

19/11/1989, empresária, portadora do RG 3092167919 SJS/RS,  CPF nº 021 847330-32, 

residente e domiciliada  na Rua Maranhão, 279, Apto 105, Bairro Fátima, cidade de Erechim/RS, 

CEP 99709-260. 

INES DE CESARO CADORE, nacionalidade brasileira, Casada sob o Regime de Comunhão 

universal de Bens, Empresária, RG 7077021926 SSP/RS, CPF nº 943 624 670-68, residente e 

domiciliada na Linha Cinco, SN Interior, Barão de Cotegipe/RS, CEP 99740-000. 
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 Têm entre si justa e contratada a constituição de uma sociedade limitada, nos termos da Lei n° 

10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial TOP NORTE COMÉRCIO DE 

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. (art.997, II, CC/2002).  

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Rua José Bonifácio,531 Centro, município de 

Barão de Cotegipe/RS, Cep 99740-000. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes 

dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n° 10.406/ 

2002. 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto social : Comércio atacadista de instrumentos 

e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. 46.45-1/01;Comércio 

atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0/01;Comércio atacadista de 

medicamentos 46.44-3/01; Comércio atacadista de produtos alimentícios 46.39-7/01 

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01/08/2015 e seu prazo de duração 

é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)  

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS 

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade tem o capital social de R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais), 

dividido em 120.000 quotas no valor nominal de R$1,00(um real) cada uma integralizada, neste 

ato, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:  

Adriana Fátima Guralski   60.000 50% R$   60.000,00 

Inês de Cesaro Cadore   60.000 50% R$   60.000,00 

TOTAL 120.000 100% R$ 120.000,00 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento do (s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade 

de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, 

formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 

1.057, CC/2002) 

 CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE 

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade cabe a sócia ADRIANA FÁTIMA GURALSKI com 

os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e 

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de 

interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
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quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 

autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997 Vl; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)  

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada 

mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.  

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

 CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de 

suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002) 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. (arts. 

1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002) 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 

continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo 

interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e 

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 

balanço especialmente levantado. Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em 

outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, 

CC/2002)  

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está 

impedida 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 

ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)  

CASOS DOS OMISSOS 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo 

consenso dos sócios, com observância da Lei n° 10.406/2002. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de Erechim para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por estarem assim justos e contratados, 

lavram este instrumento,  que serão assinadas pelos sócios.  

Barão de Cotegipe/RS, 01 de Abril de 2022 

 

                                  Adriana Fátima Guralski                                Ines de Cesaro Cadore 

                                     Sócia Administradora            Sócia 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

22/111.923-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2200376935

Data

04/04/2022

021.847.330-32 ADRIANA FATIMA GURALSKI 05/04/2022

Selo Ouro - Certificado Digital

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

943.624.670-68 INES DE CESARO CADORE 05/04/2022

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 22/111.923-0.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA, de CNPJ 22.862.531/0001-26 e protocolado sob o número 22/111.923-0 em 05/04/2022,
encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209408125, em 06/04/2022. O ato foi deferido
eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.
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

021.847.330-32 ADRIANA FATIMA GURALSKI 05/04/2022

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

Selo Ouro - Certificado Digital

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

021.847.330-32 ADRIANA FATIMA GURALSKI 05/04/2022

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

Selo Ouro - Certificado Digital

943.624.670-68 INES DE CESARO CADORE 05/04/2022

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): 01/04/2022

Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em
06/04/2022, às 02:13.
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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 assinado digitalmente por :

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68

Porto Alegre. quarta-feira, 06 de abril de 2022

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209408125 em 06/04/2022 da Empresa TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ
22862531000126 e protocolo 221119230 - 05/04/2022. Autenticação: 9974E8CF946B64352E9D8BAD688A65C76130C5. Carlos Vicente Bernardoni
Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/111.923-0 e o
código de segurança EjBr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-
Geral. pág. 9/9



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/11/2022 17:13:04 que o documento de hash (SHA-256)

2489b825805451ac6763f81ab2794de033efc27d9d89cb85f2042d63036fd270 foi validado em 01/11/2022 17:11:07 através da transação blockchain

0x692fa4b132a2e526b0020ce09f32abfd6539d938a3ebbed4d8702bee50dca95f e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 92258)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina

(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

 

  
CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Procuração e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 2489b825805451ac6763f81ab2794de033efc27d9d89cb85f2042d63036fd270 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 92258 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "PROCURAÇÃO ACÁCIO", cujo assunto é descrito como 
"PROCURAÇÃO ACÁCIO", faz prova de que em 01/11/2022 17:10:58, o responsável Top Norte Comércio 
de Material Médico Hospitalar Ltda (22.862.531/0001-26) tinha posse do arquivo com as mesmas 
características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Top Norte Comércio de Material 
Médico Hospitalar Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 01/11/2022 17:12:07 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x692fa4b132a2e526b0020ce09f32abfd6539d938a3ebbed4d8702bee50dca95f. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

 

 



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/11/2022 15:44:14 que o documento de hash (SHA-256)

14b6db7616e30800c20f71a388e747e048614b7d9355ba010384a91e2d5b9bfe foi validado em 01/11/2022 15:41:45 através da transação blockchain

0x734ea416ebee5070c0d70648ddedb309786d589de616a29207623945e8553dfc e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 92212)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/11/2022 15:44:14 que o documento de hash (SHA-256)

14b6db7616e30800c20f71a388e747e048614b7d9355ba010384a91e2d5b9bfe foi validado em 01/11/2022 15:41:45 através da transação blockchain

0x734ea416ebee5070c0d70648ddedb309786d589de616a29207623945e8553dfc e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 92212)
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 14b6db7616e30800c20f71a388e747e048614b7d9355ba010384a91e2d5b9bfe foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 92212 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CARTEIRA DE IDENTIDADE INÊS", cujo assunto é 
descrito como "CARTEIRA DE IDENTIDADE INÊS", faz prova de que em 01/11/2022 15:41:31, o responsável 
Top Norte Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda (22.862.531/0001-26) tinha posse do arquivo com 
as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Top Norte Comércio 
de Material Médico Hospitalar Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 01/11/2022 15:42:42 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x734ea416ebee5070c0d70648ddedb309786d589de616a29207623945e8553dfc. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

 

 



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/11/2022 15:28:10 que o documento de hash (SHA-256)

264af60b0d5812dfee84775eebd3fbdc1fb61e15b0bd8982aa34e22839cea2f9 foi validado em 01/11/2022 15:25:53 através da transação blockchain

0x9e6fdd0e11bc993bef2ce19d05d34b2eb650ed6ff4d1a47fd4de61e773bbce04 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 92198)
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 264af60b0d5812dfee84775eebd3fbdc1fb61e15b0bd8982aa34e22839cea2f9 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único 
denominado NID 92198 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CNH + CARTEIRA PROFISSIONAL FARMACEUTICO", 
cujo assunto é descrito como "CNH + CARTEIRA PROFISSIONAL FARMACEUTICO", faz prova de que em 
01/11/2022 15:22:38, o responsável Top Norte Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 
(22.862.531/0001-26) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova 
de autenticidade, sendo de Top Norte Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda a responsabilidade, única e 
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 01/11/2022 15:27:14 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x9e6fdd0e11bc993bef2ce19d05d34b2eb650ed6ff4d1a47fd4de61e773bbce04. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://polygonscan.com/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código fd5ac4057e7edb95213dfb9e61a9db15a9a53bafd862e7aa4d4efa0c47cfac4d foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 92264 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "RG Acácio", cujo assunto é descrito como "RG Acácio", 
faz prova de que em 01/11/2022 17:18:38, o responsável Top Norte Comércio de Material Médico Hospitalar 
Ltda (22.862.531/0001-26) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na 
prova de autenticidade, sendo de Top Norte Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda a responsabilidade, 
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 01/11/2022 17:20:24 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x7f6a6fe671fcba8681f6ccdc0e33bdd060ff323769d8978df333660b2bfd02a2. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
22.862.531/0001-26
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/07/2015

 
NOME EMPRESARIAL
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TOP NORTE

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

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

 
LOGRADOURO
R JOSE BONIFACIO

NÚMERO
531

COMPLEMENTO
********

 
CEP
99.740-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
BARAO DE COTEGIPE

UF
RS

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
TOPNORTE1@GMAIL.COM

TELEFONE
(54) 3523-2028

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/07/2015

 
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 20/12/2022 às 14:25:00 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (MATRIZ
E FILIAIS)
CNPJ: 22.862.531/0001-26
Certidão nº: 29567385/2022
Expedição: 08/09/2022, às 10:06:40
Validade: 07/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.862.531/0001-26,
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

TOPNORTE
Realce



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ.........: 22.862.531/0001-26
Insc. Municipal..: 1342
Endereço.........: Rua José Bonifácio, 531
Bairro...........: Centro
Cidade...........: Barão de Cotegipe 
Atividade(s).....:
4645-1/01 Com.Atac.de Instrm. e Materiais para uso 
Médico,Cirurgico,Hosp. e Lab.
4644-3/01 Com.Atacadista Medicamentos Drogas de Uso Humano
4639-7/01 Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios em Ge
4646-0/01 Comercio Atacadista de Cosmeticos e Produtos de 
Perfumaria

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Pública  Municipal
cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é
certificado  que  o  contribuinte  acima  especificado,  não  possui
débitos  com  este  município  referente  a  taxas,  impostos  e
contribuições de melhorias. 

Esta certidão é válida inclusive para participação em
processos licitatórios.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site
www.baraodecotegipe.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 04/04/2023

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 222862531000126
Emitida às 09:30:36 do dia 06/10/2022.
Código de Autenticidade 3208.1B92

http://www.baraodecotegipe.rs.gov.br/


Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 22.862.531/0001-26
Razão

Social: TOP NORTE COM DE MAT MED HOSP EIRELI

Endereço: RUA JOSE BONIFACIO 531 / CENTRO / BARAO DE COTEGIPE / RS /
99740-000

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:20/01/2023 a 18/02/2023

Certificação Número: 2023012001580501234655

Informação obtida em 26/01/2023 14:08:06

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

 
Nome: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 22.862.531/0001-26 

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 13:30:37 do dia 20/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2023.
Código de controle da certidão: 10BA.605A.FAA4.AA87
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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:
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ****************
Pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ n. 22.862.531/0001-26, estabeleci-
da na rua José Bonifácio, n. 531, município de Barão de Cotegipe, RS.*

              Erechim, 09 de janeiro de 2023, às 18h46min

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0001447919165. Página 1/2
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Nome: TOP NORTE COM DE MAT MEDICO HOSPL LTDA
CNPJ base: 22.862.531/
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 16 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 NEGATIVA
 

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 16/3/2023.

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: 22637107
Autenticação: 32706529

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

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


     
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 
 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 
 
A empresa TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, com sede na Rua José Bonifácio, n° 531, 
Bairro Centro, CEP 99740-000, na cidade de Barão de Cotegipe - RS, inscrita no CNPJ nº 22.862.531/0001-26, neste ato 
representada pela Sra. Adriana Fátima Guralski, portadora da Carteira de Identidade nº 3092167919 SJS II RS e do CPF nº 
021.847.330-32, DECLARA: 

a) que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público ou administração pública direta e 
indireta de Maçambara/RS, em qualquer de suas esferas, 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; 

b) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 

c) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

d) que cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 
8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 
anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo 
ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;       
(X) A empresa possui menor a partir de 14 anos na condição de aprendiz. 

e) que examinou o edital e seus anexos e aceita o teor completo do mesmo; 

f) que tem pleno conhecimento do objeto licitado e das exigências constantes do edital; 

g) que os documentos apresentados pela empresa acima qualificada, são autênticos. 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; 

h) que a proposta anexada foi elaborada de maneira independente pela empresa e que o conteúdo da mesma não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

i) que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidores ou agentes políticos ou que sejam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo 
grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

j) 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; 



     
 

k) que possui aptidão para desempenhar o objeto do presente certame, em características, quantidades e prazos; 

l) que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 
 

Acácio Everton Lisoski - Gerente Administrativo 
RG: 7088774695 SJS/II RS CPF: 012.006.390-57 

Barão de Cotegipe - RS, 27 de Janeiro de 2023. 

ACACIO EVERTON 
LISOSKI:01200639057

Assinado de forma digital por 
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LISOSKI:01200639057 
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