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NOVA MEDICAMENTOS LTDA 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

NIRE – 41209818852 
CNPJ – 41.365.113/0001-78 

 
FABIANE TESSER REBONATTO, brasileira, empresaria, 

casada regime parcial de bens, nascida em 15/06/1981, 
natural de  Pato Branco – PR,  portadora do RG nº 
7.601.012-9 – SSP-PR, CPF nº 029.408.729-02, residente e 

domiciliada na Rua Caramuru, 700, Apartamento 102, 
Bairro, Centro, Pato Branco – PR, CEP 85501-051, FABIO 
EMANUEL REBONATTO, brasileiro, casado regime parcial 

de bens, nascido em 06/10/1987 em Renascença - PR, 
empresário, inscrito no CPF/MF sob no 046.973.639-90, 

portador da CNH nº 04037299505, data de expedição 
25/01/2017, residente e domiciliado na Rua Caramuru, 
700, Apartamento 102, Bairro, Centro, Pato Branco – PR, 

CEP – 85501-051. Sócios componente da sociedade 
empresária limitada que gira sob nome de NOVA 

MEDICAMENTOS LTDA”, com sede e foro na Rua Genuíno 
Piacentini, 59, Bairro Santa Terezinha, Pato Branco – PR, 
CEP – 85506-220. CNPJ 41.365.113/0001-78, com seu 

contrato social arquivado na JUCEPAR sob nº 
41209818852 por despacho em sessão de26/03/2021, e 
última alteração contratual, devidamente registrada na 

Junta Comercial do Paraná, sob nº 20213252937 em 
21/05/2021 altera seu contrato primitivo, pelas clausulas e 

condições seguintes: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DADOS DOS SOCIOS – A sócia 

FABIANE TESSER REBONATTO, acima identificada, por força do 
Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio, matricula 084442 
01 55 2016 2 00053 022 014779 87, passa a chamar-se FABIANE 

TESSER, brasileira, divorciada, residente e domiciada na Rua Pedro 
Soares, 299, térreo, bairro Vila Isabel, Pato Branco – PR, CEP – 85504-

317. FABIO EMANUEL REBONATTO, brasileiro, divorciado, residente e 
domiciliado na rua Goianases, 625, apto 403, Centro, Pato Branco – PR, 
CEP – 85501-020. 

CLAUSULA SEGUNDA – AUMENTO CAPITAL SOCIAL, O capital social 
no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), fica elevado para R$ 

200.000,00 (Duzentos mil reais), sendo o aumento de R$ 150.000,00 
(Cento e cinquenta mil reais), subscritos e integralizados da seguinte 
forma, O Sócio Fabio Emanuel Rebonatto, subscreve e integraliza R$ 

75.000,00 (Setenta e cinco mil reais), em moeda corrente do País, no 
presente ato, a Sócia Fabiane Tesser, subscreve e integraliza R$ 
75.000,00 (Setenta e cinco mil reais), em moeda corrente do País no 

presente ato. 
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CLAUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL – em virtude da alteração, 

o capital social, fica assim distribuído entre os sócios. 

SOCIO %    QUOTAS VALOR 

FABIANE TESSER 50 100.000 100.000,00 

FABIO EMANUEL REBONATTO 50 100.000 100.000,00 

TOTAL 100 200.000 200.000,00 

 
CLÁUSULA QUARTA – A administração da sociedade caberá ao sócio 
FABIO EMANUEL REBONATTO com poderes e atribuições de 

administrar a sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
INDIVIDUALMENTE, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos 

interesses sociais, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 
cotista ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização dos demais sócios. 

CLÁUSULA QUINTA – Os administradores declaram sob as penas da 
lei, que não está impedido 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 a propriedade. 

CLAUSULA SEXTA - DA INCOMUNICABILIDADE. - As quotas sociais 
dos sócios, não se comunicam ao patrimônio do seu cônjuge ou 

convivente (união estável); também são incomunicáveis os bens, direitos, 
obrigações da sociedade e a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do exercício do objeto social. 

Parágrafo primeiro: O acréscimo patrimonial da sociedade após o 
casamento ou união estável também não se comunica com o cônjuge 
ou convivente (união estável). 
Parágrafo segundo: A incomunicabilidade das quotas e do patrimônio 

da sociedade, prevista nesta cláusula e nos respectivos parágrafos, não 
será suprimida em qualquer tempo e será mantida mesmo nas 
hipóteses de doação, alienação, aquisição por herança ou outro ato que 

se importe em transferência da titularidade das quotas. 
CLAUSULA SETIMA – RETIRADA DE PRO-LABORE - Os sócios, de 

comum acordo, fixam uma retirada mensal a critério de ambos os 
sócios, a título de “pró-labore”, na proporção de 60% (Sessenta por 
cento), para o Sócio Fabio Emanuel Rebonatto e 40% (quarenta por 

cento), para a Sócia Fabiane Tesser, observadas as disposições 
regulamentares pertinentes.  
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CLÁUSULA OITAVA - Em consonância ao que determina o artigo 2.031 

da Lei 10.406/2002, os sócios resolvem consolidar seu contrato e 
posteriores alterações, tornando assim sem efeito a partir desta data, as 
cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, que adequado as 

disposições da Lei 10.406/2002, aplicáveis a este tipo de sociedade 
passa a ter a seguinte redação: 
 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
NOVA MEDICAMENTOS LTDA  

CNPJ 41.365.113/0001-78  
 NIRE 41209818852 

 

FABIANE TESSER, brasileira, divorciada, nascida em 
15/06/1981, natural de  Pato Branco – PR,  portadora do 

RG nº 7.601.012-9 – SSP-PR, CPF nº 029.408.729-02, 
residente e domiciliada na Rua Pedro Soares, 299, térreo, 
bairro Vila Isabel, Pato Branco – PR, CEP – 85504-317 e 

FABIO EMANUEL REBONATTO, brasileiro, divorciado, 
nascido em 06/10/1987 em Renascença - PR, empresário, 
inscrito no CPF/MF sob no 046.973.639-90, portador da 

CNH nº 04037299505, data de expedição 25/01/2017, 
residente e domiciliado na rua Goianases, 625, apto 403, 

Centro, Pato Branco – PR, CEP – 85501-020. Sócios 
componente da sociedade empresária limitada que gira sob 
nome de NOVA MEDICAMENTOS LTDA”, com sede e foro 

na Rua Genuíno Piacentini, 59, Bairro Santa Terezinha, 
Pato Branco – PR, CEP – 85506-220. CNPJ 
41.365.113/0001-78, com seu contrato social arquivado na 

JUCEPAR sob nº 41209818852 por despacho em sessão 
de26/03/2021. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de 
NOVA MEDICAMENTOS LTDA, com sede e foro na com sede e foro na 

Rua Genuíno Piacentini, 59, Bairro Santa Terezinha, Pato Branco – PR, 
CEP – 85506-220. 

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade é por prazo indeterminado 
iniciando suas atividades em 25 de março de 2021. 
CLÁUSULA TERCEIRA – O ramo de atividade da empresa é de: 

Comercio de Medicamentos e Drogas de uso humano; Comercio 
Atacadista de material hospitalar. 
CLÁUSULA QUARTA – O capital social totalmente subscrito e 

integralizado no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido 
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em 200.000 (Duzentos mil) quotas de R$1,00(um real) cada uma e fica 

assim distribuído entre os sócios:   

SOCIO %    QUOTAS VALOR 

FABIANE TESSER  50 100.000 100.000,00 

FABIO EMANUEL REBONATTO 50 100.000 100.000,00 

TOTAL 100 200.000 200.000,00 

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao 
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. 

CLÁUSULA SEXTA – As quotas da sociedade são indivisíveis e não 
poderão ser transferidas ou alienadas a terceiros sem o consentimento 

dos demais sócios a quem fica assegurado o direito da preferência em 
igualdade de condições, preço e direito de preferência para a suas 
aquisições, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual 

pertinente.  
CLÁUSULA SÉTIMA - Os cargos de administração da sociedade 

poderão ser exercidos por pessoas naturais, residentes no País, sócios 
ou não, nomeados e contrato ou alteração contratual ou em separado 
como ata de reunião ou assembleias dos sócios, e neste caso a 

investidura se dará mediante termo de posse no livro de atas da 
administração. 
CLÁUSULA OITAVA– A administração da sociedade caberá ao sócio 

FABIO EMANUEL REBONATTO com poderes e atribuições de 
administrar a sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 

INDIVIDUALMENTE, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos 
interesses sociais, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 
cotista ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da sociedade, 

sem autorização dos demais sócios. 
CLÁUSULA NONA – O administrador declara sob as penas da lei, que 

não está impedido 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 a propriedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA – Todo dia 31 de dezembro será procedido o 

levantamento do balanço geral da sociedade, na forma da lei 6404 e das 
respectivas normas contábeis da NBC. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao termino de cada exercício social, o 

administrador prestara contas justificativas de administração, 
procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do 
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balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de 

suas cotas os lucros ou perdas apuradas. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O administrador FABIO EMANUEL 
REBONATTO, dentro de 60(sessenta) dias do encerramento do balanço 

geral da sociedade enviara para cada sócio uma cópia do mesmo, pelo 
correio, para as devidas análises e correções. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Nos quatro meses seguintes ao 

término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As deliberações sociais serão 
formalizadas em alteração contratual, quando tomada por todos os 
sócios e por esses assinados ou ainda formalizada em ata de reunião de 

sócios, quando as deliberações forem tomadas pelos sócios com a 
maioria do capital presente na reunião.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 

A reunião convocada pelo administrador e ou sócio com 10(dez) dias de 
antecedência, mediante a expedição de cartas convocatórias, com local, 
data, hora e ordem do dia da reunião, para o endereço que os sócios, 

para esse fim, informarem na sociedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A sociedade poderá abrir filiais, 
mediante alteração contratual para tal fim, assinada por todos os 

sócios. 
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Os sócios, de comum acordo, fixam 

uma retirada mensal a critério de ambos os sócios, a título de “pró-
labore”, na proporção de 60% (Sessenta por cento), para o Sócio Fabio 
Emanuel Rebonatto e 40% (quarenta por cento), para a Sócia Fabiane 

Tesser, observadas as disposições regulamentares pertinentes.  
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – No caso de um ou mais sócios 
desejarem retirar-se da sociedade, deverão notificar por escrito, com 

antecedência de no mínimo 60(sessenta) dias e seus haveres serão 
reembolsados de acordo com a cláusula 19ª. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – No caso de falecimento de um dos sócios 
a sociedade não se dissolverá, nem se extinguirá, cabendo aos sócios 
remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial na 

data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do “de cujos” deverão em 
90(noventa) dias da data do balanço geral especial, manifestar sua 

vontade de serem ou não integrados à mesma sociedade com os direitos 
e obrigações do pré-morto ou, então receberão todos os seus haveres, 
apurada a atada reunião do balanço geral especial, em bens 

patrimoniais ou em espécie, ou em partes de ambas as formas. A parte 
em espécie deverá ser paga a partir de 120(cento e vinte) dias do 
balanço especial em parcelas sucessivas, sendo estas em número nunca 

inferior a 12(doze) parcelas, uma vez comprovado a não haver condições 
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financeiras, ou em condições estipuladas entre os sócios ou herdeiros, 

em reunião convocada para tal fim. 
CLÁUSULA VIGESIMA – DECLARAÇÃO DE MICRO-EMPRESA: 
Declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de 

MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA INCOMUNICABILIDADE. - As 

quotas sociais dos sócios, não se comunicam ao patrimônio do seu 
cônjuge ou convivente (união estável); também são incomunicáveis os  

bens, direitos, obrigações da sociedade e a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do exercício do objeto social. 

Parágrafo primeiro: O acréscimo patrimonial da sociedade após o 
casamento ou união estável também não se comunica com o cônjuge 

ou convivente (união estável). 
Parágrafo segundo: A incomunicabilidade das quotas e do patrimônio 
da sociedade, prevista nesta cláusula e nos respectivos parágrafos, não 

será suprimida em qualquer tempo e será mantida mesmo nas 
hipóteses de doação, alienação, aquisição por herança ou outro ato que 
se importe em transferência da titularidade das quotas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro da comarca de 
Pato Branco, Paraná, para qualquer ação fundada neste contrato, 

renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 
 

E, por assim estarem justos e em perfeito acordo, em tudo quanto 

neste instrumento foi lavrado em 01(Uma) única via, obriga-se a 
cumprir o presente contrato. 

 
                               Pato Branco, 04 de maio de 2022. 
 

 
 
 

                                          FABIANE TESSER  
     

 
 
            FABIO EMANUEL REBONATTO 
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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 NOVA MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02940872902

04697363990

28534433968
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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.
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FABIO EMANUEL REBONATTO

PAULO ROBERTO PEGORARO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2022 13:45 SOB Nº 20223380806. 
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CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206670571. CNPJ DA SEDE: 41365113000178. 
NIRE: 41209818852. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2022. 
NOVA MEDICAMENTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 
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Departamento Nacional de Trânsito
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Assinatura.
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Assinatura.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/01/2023 10:05:40 que o documento de hash (SHA-256)

25c66285b03ce8b3caa7d5f2939619282a7c57d34039971407c7c15fe2ca4141 foi validado em 02/01/2023 10:04:35 através da transação blockchain

0xf7bfba5d5f9c13947074093f548595a7018c4e6e19edfffba0ff1f23b373f5bd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 103650)



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 25c66285b03ce8b3caa7d5f2939619282a7c57d34039971407c7c15fe2ca4141 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 103650 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Procuração Nova 2023", cujo assunto é descrito como 
"Procuração Nova 2023", faz prova de que em 02/01/2023 10:04:05, o responsável Nova Medicamentos 
Ltda (41.365.113/0001-78) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na 
prova de autenticidade, sendo de Nova Medicamentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela 
idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 02/01/2023 10:05:23 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 0xf7bfba5d5f9c13947074093f548595a7018c4e6e19edfffba0ff1f23b373f5bd. 
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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MATRIZ
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CADASTRAL
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: NOVA MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.365.113/0001-78
Certidão nº: 82948/2023
Expedição: 02/01/2023, às 10:23:54
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que NOVA MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 41.365.113/0001-78, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

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

Inscrição: 41.365.113/0001-78
Razão Social: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Endereço: GENUINO PIACENTINI 59 / SANTA TEREZINHA / PATO BRANCO / PR / 85506-220

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:15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011504025152181397

Informação obtida em 18/01/2023 16:28:45

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 TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE
 
 
                 
 
    CÓDIGO....: 41365113000178   
    NOME......: NOVA MEDICAMENTOS LTDA                                                           
    CNPJ/CPF..: 41.365.113/0001-78 
    ENDEREÇO..: GENUINO PIACENTINI            ,     59 - SANTA TEREZINHA      
    CEP.......: 85506220  
    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: 02/01/2023.
    Válida até: 02/04/2023.    
    Ano da Certidão....................: 2023 
    Número da certidão.................: 0000093 
    Código de autenticidade da certidão: 992160897992160 
 
 
    Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal.
 
 
    Pato Branco - PR em, 02 de Janeiro de 2023.
 
 
 
 
 
    ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.    
                       
 
           
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CADASTRO ECONÔMICO
 
                 
 
    CADASTRO MUNICIPAL: 813640-0        
 
    NOME......: NOVA MEDICAMENTOS LTDA                                                           
    CNPJ/CPF..: 41.365.113/0001-78 
    LOCALIZ...: RUA GENUINO PIACENTINI        ,000059 - SANTA TEREZINHA                
    ALVARÁ NR.: 1196/2021      
    MUNICIPIO.: PATO BRANO  UF: PR
  
 
 
    FINALIDADE: Licitação                      
 
 
 
    Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos
    órgãos  competentes   desta Prefeitura  no cadastro econômico 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: 02/01/2023.
    Válida até: 02/04/2023.    
    Ano da Certidão....................: 2023 
    Número da certidão.................: 0000094 
    Código de autenticidade da certidão: 745533867745533 
 
 
    Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal.
 
 
    Pato Branco - PR em, 02 de Janeiro de 2023.
 
 
 
 
 
    ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CADASTRO ECONÔMICO
 
                 
 
    CADASTRO MUNICIPAL: 813640-0        
 
    NOME......: NOVA MEDICAMENTOS LTDA                                                           
    CNPJ/CPF..: 41.365.113/0001-78 
    LOCALIZ...: RUA GENUINO PIACENTINI        ,000059 - SANTA TEREZINHA                
    ALVARÁ NR.: 1196/2021      
    MUNICIPIO.: PATO BRANO  UF: PR
  
 
 
    FINALIDADE: Cadastro                       
 
 
 
    Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos
    órgãos  competentes   desta Prefeitura  no cadastro econômico 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: 02/01/2023.
    Válida até: 02/04/2023.    
    Ano da Certidão....................: 2023 
    Número da certidão.................: 0000095 
    Código de autenticidade da certidão: 379069065379069 
 
 
    Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal.
 
 
    Pato Branco - PR em, 02 de Janeiro de 2023.
 
 
 
 
 
    ATENÇÃO: 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 028988912-33

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 41.365.113/0001-78
Nome: NOVA MEDICAMENTOS 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 02/05/2023 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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                                DECLARAÇÃO 

 

      Declaramos para os devidos fins e a quem interessar possa que, nos termos do artigo 

120, parágrafo único, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar 001/98), a 

obrigatoriedade de renovação do Alvará de Licença para os estabelecimentos localizados 

no território deste Município ocorre apenas nas hipóteses de mudança de atividade ou 

transferência de local de funcionamento. 

Caso contrário, e enquanto o estabelecimento permanecer em atividade considera-

se válido, por tempo indeterminado, o mesmo Alvará de Licença expedido por ocasião da 

sua inscrição inicial.  

A prova de inscrição do contribuinte junto a municipalidade é feita através da cópia 

do alvará e a comprovação do pagamento da Taxa de Verificação e Regular 

Funcionamento do exercício, sendo válido até o vencimento da taxa do exercício seguinte.       

E por ser a expressão da verdade, firma-se a presente Declaração. 

         

Edifício  da Prefeitura Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aos dez dias do 

mês de maio de dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

              Julli Rebonatto 

Chefe de Tributação e Fiscalização 

 

JULLI 

REBONATTO:

04253326919

Assinado de forma digital 

por JULLI 

REBONATTO:04253326919 

Dados: 2022.05.10 10:38:02 

-03'00'
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Associado: 
Cooperativa: 0737 Conta Corrente: 51175-0 Impresso em 10/08/2022 13:56:13

Solicitante: FABIO

Cooperativa Origem: 0737

Conta Origem: 51175-0

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 41.365.113/0001-78

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social do Beneficiário: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Nome Fantasia do Beneficiário: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

CPF/CNPJ do Beneficiário: 76.995.448/0001-54

Nome do Pagador: NOVA MEDICAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ do Pagador: 41.365.113/0001-78

Número de Controle: 1409589198

Código de Barras: 10495798480000010004014876214090489910000028404

Data de Vencimento: 20/05/2022

Data da Transação: 09/05/2022

Hora da Transação: 10:23

Data do Pagamento: 09/05/2022

Valor do Título (R$): 284,04

Valor do Desconto (R$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R$): 0,00

Valor da Multa (R$): 0,00

Valor do Abatimento (R$): 0,00

Valor Pago (R$): 284,04

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 66E7.5196.233B.FECF.BC6C.AFF3.E1A8.2F1A

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante. 
 * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário. 

 * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil. 
 * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do

serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada. 
 

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
 0800 724 4770 (Demais Regiões) 

 SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519 
 Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525 

 

NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Boletos

javascript:window.print();


03/01/2023 17:16 Emissão do CICAD

https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11D.asp?eIncludeLinkFacil=S&eCadicms=9088623840&eUser=VHNGFR4E 1/1

 

Comprovante  de  Inscrição  Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS
90886238-40

Inscrição CNPJ
41.365.113/0001-78

Início das Atividades
03/2021

Empresa / Estabelecimento
Nome Empresarial NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Título do Estabelecimento
Endereço do Estabelecimento RUA GENUINO PIACENTINI, 59 - SANTA TEREZINHA - CEP 85506-220

FONE: (46) 9105-5818
Município de Instalação PATO BRANCO - PR, DESDE 03/2021

 ( Estabelecimento Matriz )

Qualificação
 Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 03/2021

 Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do

Estabelecimento
4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO
HUMANO

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA
USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Quadro Societário
Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação
CPF 029.408.729-02 FABIANE TESSER SÓCIO
CPF 046.973.639-90 FABIO EMANUEL REBONATTO SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 02/02/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90886238-40

Emitido Eletronicamente via Internet
03/01/2023 17:11:07

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

http://www.fazenda.pr.gov.br/


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: NOVA MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 41.365.113/0001-78 

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 14:15:41 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2023.
Código de controle da certidão: 86E5.E831.1697.2BAA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



                    Certifico,  a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de  distribuição  de  FALÊNCIA  E  CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório,
verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

Certidão Negativa

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Maria Bueno, nº 284 - Trevo da Guarany

cartoriodistribuidorpb@gmail.com

PATO BRANCO/PR - 85501-560

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

C O M A R C A   D E   P A T O   B R A N C O

J U R A M E N T A D O S

T I T U L A R

DIRSO ANTONIO VERONESE

DILMAR ALUIZIO VERONESE

JULIANO VERONESE

NOVA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  41.365.113/0001-78,  no  período  compreendido  desde  14/12/1960, data de 
instalação deste cartório, até a presente data.

PATO BRANCO/PR, 02 de Janeiro de 2023

JULIANO VERONESE

.
Certificação

Página 0001/0001

Custas = R$ 38,16



                    Certifico,  a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de  distribuição  de RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guar-
da neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

Certidão Negativa

OFICIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Maria Bueno, nº 284 - Trevo da Guarany

cartoriodistribuidorpb@gmail.com

PATO BRANCO/PR - 85501-560

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

C O M A R C A   D E   P A T O   B R A N C O

J U R A M E N T A D O S

T I T U L A R

DIRSO ANTONIO VERONESE

DILMAR ALUIZIO VERONESE

JULIANO VERONESE

NOVA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ  41.365.113/0001-78,  no  período  compreendido  desde  14/12/1960, data de 
instalação deste cartório, até a presente data.

PATO BRANCO/PR, 02 de Janeiro de 2023

JULIANO VERONESE

.
Certificação

Página 0001/0001

Custas = R$ 38,16



 
 

Rua Genuino Piacentini, 59 – 85506-220 – Santa Terezinha – Pato Branco – Paraná – (46) 2604-0153 – licitacao@novamedicamento.com.br 

 

DECLARAÇÃO 

  A empresa Nova Medicamentos Ltda., inscrita no CNPJ nº 41.365.113/0001-78, com endereço na Rua Genuino Piacentini, 
59, Santa Terezinha, Pato Branco – PR, por intermédio de seu representante Sr. Fabio E. Rebonatto, CPF 046.973.639-90, DECLARA: 

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 o presente 

Pato Branco, 25 de Janeiro de 2022. 

 

_____________________________ 
Fabio E. Rebonatto 

CPF 046.973.639-90 
Representante Legal 

 

Assinado digitalmente por: FABIO
EMANUEL REBONATTO:04697363990
O tempo: 25-01-2023 08:40:03


