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                                           NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE, 

brasileira, natural de Francisco Beltrão – PR, nascida em 05 de abril de 1972, maior, 

casada em Regime de Comunhão Universal de Bens, Farmacêutica, portadora da 

Carteira de Identidade Civil – RG nº 4.769.428-0 expedida pela SESP/PR em 

13/11/2013 e CPF nº 787.101.469-20, residente e domiciliada em Francisco Beltrão – 

PR, à Av. Antônio de Paiva Cantelmo, nº 570, Apto 1201, Centro, CEP 85.601-270 e 

THIAGO WERLANG BRANDALIZZE, brasileiro, natural de Francisco Beltrão - PR, 

solteiro, menor emancipado, nascido em 03 de janeiro de 2003, estudante, portador 

da Carteira de Identidade Civil – RG nº 13.973.537-4 expedida pela SESP/PR em 

29/10/2013 e CPF nº 063.537.909-02, residente e domiciliado em Francisco Beltrão – 

PR, à Av. Antônio de Paiva Cantelmo, nº 570, Apto 1201, Centro, CEP 85.601-270. 

Sócios componentes da firma que gira sobre o nome empresarial de “WERBRAN 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA”, CNPJ 04.372.020/0001-44, com 

sede em Francisco Beltrão – PR, à Avenida Natalino Faust, nº 591, Bairro Padre 

Ulrico, CEP 85.604-443, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob o NIRE 41204539301, por despacho em sessão de 04 de abril de 2001, e 

último ato registrado sob o nº 20201015757, por despacho em sessão de 19 de 

fevereiro de 2020, resolvem alterar seu contrato social e posteriores alterações, e o 

fazem por este instrumento, na melhor forma de direito e sob as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social da empresa passa a ser COMÉRCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, MATERIAL 

ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS HOSPITALARES, COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 

COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, 

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERETADUAL DE CARGAS PRÓPRIAS E 

DE TERCEIROS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio THIAGO WERLANG BRANDALIZZE, acima 

qualificado, menor emancipado, nascido em 03 de janeiro de 2003, estudante, 

portador da Carteira de Identidade Civil – RG nº 13.973.537-4 expedida pela 

SESP/PR em 29/10/2013 e CPF nº 063.537.909-02, passa a ser maior. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Até dois anos depois de averbada a modificação do 

contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade 

e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. 
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CLÁUSULA QUARTA: Os seguintes atos dependerão da prévia aprovação, por 
escrito, de no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital votante da 
sociedade, para serem considerados válidos e exequíveis:  

(I)   alienação de bens imóveis;  
(II)   hipotecas, penhores e demais gravames, de qualquer natureza; 

     (III)  doação de bens móveis e imóveis em geral;  
(IV)  nomeação e destituição de administradores;  
(V)   alteração de qualquer das cláusulas do contrato social da sociedade, e  
(VI) constituição de novas sociedades, bem como a assinatura de contratos             
versando sobre tais negócios, pela sociedade. 
 

CLÁUSULA QUINTA: A cláusula sexta da consolidação da 8ª Alteração 
Contratual, passa a ter a seguinte redação: Os sócios não poderão ceder ou 
alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiros sem o prévio 
consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na 
aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, 
observado e seguinte: 
 

I. O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito à 
sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento; 

II. Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a 
respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias; 

III. Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se 
manifestem poderão as quotas ser cedidas ou alienadas livremente a terceiros, 
estranhos a sociedade, como se sociedade de capital pura fosse. 

 
CLÁUSULA SEXTA: As quotas são livremente transferíveis entre os quotistas, 
proporcionalmente à suas participações no capital, sendo o valor de cada quota 
livremente negociado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Cada quota corresponde a um voto nas decisões coletivas. 
 
CLÁUSULA OITAVA: A cláusula oitava da consolidação da 8ª Alteração 
Contratual, passa a ter a seguinte redação: A administração da sociedade cabe 
aos sócios NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE e THIAGO WERLANG 
BRANDALIZZE com os poderes e atribuições de administrar, individualmente, 
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir   obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas 
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: É permitida a nomeação de Administradores não sócios, 

com a aprovação unanime de todos os sócios, enquanto o capital não estiver 

integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização, nos termos do 

art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002 CC. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedado aos Administradores, bem como a qualquer 

procurador, ainda que devidamente constituído, obrigar a sociedade ou em seu nome, 

em operações estranhas ao objeto social, tais como, fiança, aval, endosso, aceite e 

todo e qualquer título de favor. 

 

CLÁUSULA NONA: Os instrumentos de procurações, outorgadas pelos 

administradores da sociedade, deverão especificar os atos e operações que os 

mandatários poderão praticar, e a duração do mandato não poderá ser superior a dois 

anos, salvo no caso de mandato com poderes gerais de foro, que poderá ser por 

prazo indeterminado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: A cláusula décima quinta da consolidação da 8ª Alteração 

Contratual, passa a ter a seguinte redação: O exercício social coincide com o ano 

civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço geral de 

Sociedade obedecido as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os resultados apurados ao final de cada exercício social 

deverão ter o destino que vier a ser determinado pelos sócios. A distribuição de 

lucros, se houver, poderá ser feita aos sócios de forma desproporcional em relação a 

sua participação no capital social, salvo deliberação em contrário tomada pela 

unanimidade dos sócios.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá distribuir 

lucros à conta de lucros acumulados ou à conta de reserva de lucros existente no 

mais recente balanço anual. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá levantar 

balanços e distribuir lucros em períodos menores. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: Conselho Fiscal - A sociedade não tem Conselho Fiscal e 

não realiza assembleia de sócios. Compete aos sócios decidir sobre negócios da 

sociedade, as deliberações tomadas por maioria de votos, contadas segundo o valor 

das quotas de capital de cada um, conforme determina o artigo 1010 da Lei 

10.406/2002 CC. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios serão obrigados a reposição dos lucros 
e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, 
quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A distribuição de lucros do próprio ano calendário 
e no curso do próprio ano calendário, será feita com base no levantamento de 
balanços intermediários a cada distribuição efetuada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos 
uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social. 
Dependem da liberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no 
contrato: 
 
I. Tomar contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e do 
resultado econômico;  

 
II. Designar administradores, quando for o caso; 

 
III. Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 
 
PARÁGRAFO ÙNICO: As deliberações serão aprovadas por quórum mínimo do 
capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quórum. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: No caso de morte de um dos sócios, terão os 
herdeiros necessários, a faculdade de optar entre: 
 

a) A sua participação na sociedade 
b) O recebimento do capital social e demais haveres do sócio falecido, mediante a 

cessão das quotas, de acordo com os termos do acordo da CLÁUSULA 
DÉCIMA SÉTIMA, combinada com a CLÁUSULA QUINTA, condição esta única 
aplicável, caso por motivo qualquer não possa ingressar na sociedade 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Ocorrendo as hipóteses previstas na letra “b” da 
cláusula anterior, as quotas e os haveres do sócio falecido serão agora pagos aos 
herdeiros necessários, de acordo com os termos do acordo da CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os herdeiros necessários, notificarão por escrito, à 
sociedade, no decorrer de 30 (trinta) dias da abertura da sucessão, se desejam ou 
não participar da sociedade. Até que se utilize o processo de inventário, a partilha dos 
bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os fins legais a 
representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A cláusula décima quarta da consolidação da 8ª 

Alteração Contratual, passa a ter a seguinte redação: No caso de morte de um 

dos sócios, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos sócios a sociedade 

não se dissolverá. Os sócios remanescentes procederão, no prazo de trinta dias, o 

levantamento de um inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstração de 

Resultado da Sociedade. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Balanço Patrimonial será elaborado considerando os 

valores de mercado (reais), dos bens, direitos e obrigações constantes do Patrimônio 

da Sociedade, à data do evento, calculados pela seguinte ordem de preferência 

desde já estabelecida: 

 

a) A avaliação do patrimônio em comum acordo entre os sócios e/ou herdeiros, 

mediante relatório descrito dos bens e valores; 

 

b) Valor proposto por uma das partes e aceito pela outra;  

 

c) Laudos de corretores imobiliários e/ou especializados; 

 

d) Com base em negócios semelhantes realizados recentemente e devidamente 

comprovados; 

 

e) Com base em Demonstrações Financeiras Especiais que serão levantadas 

dentro de 90 (noventa) dias a contar da data do evento, salvo se da data das 

últimas Demonstrações Financeiras não houver decorrido mais de 30 (trinta) 

dias. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os valores serão pagos ao sócio retirante, interdito, 

inabilitado ou aos herdeiros legais do sócio falecido se optarem pela hipótese prevista 

na letra “b” da CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, da seguinte forma: em até 60 

(sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, pela 

variação da IGPM ou outro indexador que vier a substituí-lo, ocorrida entre a data de 

apuração dos haveres e a data do seu pagamento, tendo como termo inicial o mês de 

encerramento do já referido balanço especial. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Mediante comum acordo entre as partes, poderá ser 

estabelecida outra forma de pagamento aos sócios retirantes, dos valores previstos 

nesta cláusula, desde que não afetem a situação econômico-financeira e o 

funcionamento normal da sociedade. 
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PARÁGRAFO QUARTO: O Balanço Especial referido no “caput” desta cláusula, que 
será utilizado para determinar o valor da quota reembolsável, tomada por base não 
somente o valor real dos bens, direitos e obrigações, mas também aqueles valores 
não escrituráveis, como a marca, tecnologia, clientela, perspectivas do negócio, e 
outros, bem como obrigações ainda não definidas e/ou quantificadas, tudo a ser 
aferido através de arbitragem, nos termos da Ler nº 9.307 de 23 de setembro de 
1.966, na qual serão considerados, preponderantemente, os princípios gerais de 
direito, os usos e costumes e, se for o caso, as regras internacionais de comércio. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Existindo herdeiros menores, serão eles representados por 
seus tutores, que, no entanto, não podem participar da administração da sociedade, 
salvo com expressa concordância dos demais sócios. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Dissolve-se a sociedade quando ocorrer qualquer um 
dos eventos: (I) o consenso unânime dos sócios; (II) a deliberação dos sócios por 
maioria absoluta, na sociedade por tempo indeterminado; (III) a falta de pluralidade de 
sócios, não constituída no prazo de cento e oitenta dias; (IV) a extinção, na forma da 
lei, de autorização para funcionar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Na dissolução amigável, os sócios que representem a 
maioria do capital social, indicarão dentre os quotistas, aquele que irá cuidar da 
liquidação da sociedade. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Na simples divergência administrativa, as dúvidas sociais 
serão dirimidas extrajudicialmente, por árbitros em número ímpar, louvados pelos 
sócios. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As divergências que eventualmente ocorrerem 
entre os sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente 
instrumento serão resolvidas sob o amparo legal da Lei nº 10.406/2002 CC e outros 
instrumentos vigentes, que regem a matéria. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Nos casos de penhora, arresto ou sequestro de 
quotas, por iniciativa de terceiros não cotistas em razão de dívida de sócio cotista, 
terá este o prazo de 30 (trinta) dias para substituir a penhora das quotas. Não o 
fazendo, entender-se-á que tais quotas teriam sido ofertadas à venda, pelo que os 
demais sócios poderão exercer sua preferência de aquisição depositando o 
equivalente ao valor do patrimônio líquido que elas representem conforme último 
balanço. Nesta hipótese, a transferência das quotas sociais para o nome do cotista 
adquirente dar-se-á independentemente da assinatura do transmitente. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As decisões administrativas, bem como 
modificações do contrato social que tenha por objetivo a matéria indicada no art.997 
da Lei nº 10.406/2002 CC, dependem do consentimento de todos os sócios; As 
demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos. Qualquer modificação do 
contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste contrato, 
sob pena de nulidade. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Em caso de Transformação, de Incorporação, de 
Fusão e de Cisão da Sociedade, aplicam-se as normas da Lei 6.404/76 que regem as 
Sociedades Anônimas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: A cláusula décima primeira da consolidação da 
8ª Alteração Contratual, passa a ter a seguinte redação: Esta sociedade será 
regida por este contrato social pelos artigos da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a 
sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 
6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes a matéria. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Os endereços dos sócios, constantes do Contrato 
social ou de sua última alteração contratual serão válidos para o encaminhamento de 
convocações, cartas, avisos, etc, relativos a atos societários de seu interesse. A 
responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos 
sócios, que deverão fazê-lo por escrito. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: À vista da modificação ora ajustada e em 
consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10406/2002, os sócios 
RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando 
assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato 
primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a 
este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 
 
 
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   
CNPJ: 04.372.020/0001-44 
NIRE: 41204539301 
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 
 
                                             NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE, 

brasileira, natural de Francisco Beltrão – PR, nascida em 05 de abril de 1972, maior, 

casada em Regime de Comunhão Universal de Bens, Farmacêutica, portadora da 
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Carteira de Identidade Civil – RG nº 4.769.428-0 expedida pela SESP/PR em 

13/11/2013 e CPF nº 787.101.469-20, residente e domiciliada em Francisco Beltrão – 

PR, à Av. Antônio de Paiva Cantelmo, nº 570, Apto 1201, Centro, CEP 85.601-270 e 

THIAGO WERLANG BRANDALIZZE, brasileiro, natural de Francisco Beltrão - PR, 

solteiro, maior, nascido em 03 de janeiro de 2003, estudante, portador da Carteira de 

Identidade Civil – RG nº 13.973.537-4 expedida pela SESP/PR em 29/10/2013 e CPF 

nº 063.537.909-02, residente e domiciliado em Francisco Beltrão – PR, à Av. Antônio 

de Paiva Cantelmo, nº 570, Apto 1201, Centro, CEP 85.601-270. Sócios componentes 

da firma que gira sobre o nome empresarial de “WERBRAN DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA”, CNPJ 04.372.020/0001-44, com sede em Francisco 

Beltrão – PR, à Avenida Natalino Faust, nº 591, Bairro Padre Ulrico, CEP 85.604-443, 

devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 

41204539301, por despacho em sessão de 04 de abril de 2001, e último ato 

registrado sob o nº 20201015757, por despacho em sessão de 19 de fevereiro de 

2020, resolvem consolidar seu contrato social e posteriores alterações, e o fazem por 

este instrumento, na melhor forma de direito e sob as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO OBJETO, DO INÍCIO E DO PRAZO DE 

DURAÇÃO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de “WERBRAN 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA”.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sua sede em Francisco Beltrão – PR, à 

Avenida Natalino Faust, nº 591, Bairro Padre Ulrico, CEP 85.604-443. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da empresa é COMÉRCIO ATACADISTA 

DE PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, MATERIAL 

ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS HOSPITALARES, COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 

COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, 

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERETADUAL DE CARGAS PRÓPRIAS E 

DE TERCEIROS. 

 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 02 de maio de 2001 e 

seu prazo de duração é indeterminado. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DO CAPITAL SOCIAL, DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS, DA 

ADMINISTRAÇÃO, E DA CESSÃO DE QUOTAS 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 
dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas, de valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente nacional do país assim 
subscritas: 
 

Quotista   N Quotas  Valor em R$ % 

NANCY TEREZINHA WERLANG 
BRANDALIZZE 

      299.970  299.970,00   99,99 

THIAGO WERLANG BRANDALIZZE              30           30,00    00,01 

Total     300.000    300.000,00   100,00 

 
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002 CC. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, 
responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e 
terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. 
 
CLÁUSULA OITAVA: Os seguintes atos dependerão da prévia aprovação, por 
escrito, de no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital votante da 
sociedade, para serem considerados válidos e exequíveis:  

(I)   alienação de bens imóveis;  
(II)   hipotecas, penhores e demais gravames, de qualquer natureza; 

     (III)  doação de bens móveis e imóveis em geral;  
(IV)  nomeação e destituição de administradores;  
(V)   alteração de qualquer das cláusulas do contrato social da sociedade, e  
(VI) constituição de novas sociedades, bem como a assinatura de contratos             
versando sobre tais negócios, pela sociedade. 

 
CLÁUSULA NONA: Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua 
respectiva quota a terceiros sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando 
assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na 
proporção das quotas que possuírem, observado e seguinte: 
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I. O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito à 
sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento; 

II. Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a 
respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias; 

III. Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se 
manifestem poderão as quotas ser cedidas ou alienadas livremente a terceiros, 
estranhos a sociedade, como se sociedade de capital pura fosse. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: As quotas são livremente transferíveis entre os quotistas, 

proporcionalmente à suas participações no capital, sendo o valor de cada quota 

livremente negociado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Cada quota corresponde a um voto nas decisões 

coletivas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A administração da sociedade cabe aos sócios 

NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE e THIAGO WERLANG 

BRANDALIZZE com os poderes e atribuições de administrar, individualmente, 

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas 

ao interesse social ou assumir   obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas 

ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 

autorização do outro sócio. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É permitida a nomeação de Administradores não sócios, 

com a aprovação unanime de todos os sócios, enquanto o capital não estiver 

integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização, nos termos do 

art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002 CC. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedado aos Administradores, bem como a qualquer 

procurador, ainda que devidamente constituído, obrigar a sociedade ou em seu nome, 

em operações estranhas ao objeto social, tais como, fiança, aval, endosso, aceite e 

todo e qualquer título de favor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram sob as penas da lei, 

de que não estão impedidos de exercerem 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os instrumentos de procurações, outorgadas pelos 
administradores da sociedade, deverão especificar os atos e operações que os 
mandatários poderão praticar, e a duração do mandato não poderá ser superior a dois 
anos, salvo no caso de mandato com poderes gerais de foro, que poderá ser por 
prazo indeterminado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 
 

CAPÍTULO TERCEIRO 
DO EXERCÍCIO SOCIAL, DO BALANÇO, DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E 

PREJUÍZOS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O exercício social coincide com o ano civil, devendo 

em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço geral de Sociedade 

obedecido as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os resultados apurados ao final de cada exercício social 

deverão ter o destino que vier a ser determinado pelos sócios. A distribuição de 

lucros, se houver, poderá ser feita aos sócios de forma desproporcional em relação a 

sua participação no capital social, salvo deliberação em contrário tomada pela 

unanimidade dos sócios.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá distribuir 

lucros à conta de lucros acumulados ou à conta de reserva de lucros existente no 

mais recente balanço anual. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá levantar 

balanços e distribuir lucros em períodos menores. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: Conselho Fiscal - A sociedade não tem Conselho Fiscal e 

não realiza assembleia de sócios. Compete aos sócios decidir sobre negócios da 

sociedade, as deliberações tomadas por maioria de votos, contadas segundo o valor 

das quotas de capital de cada um, conforme determina o artigo 1010 da Lei 

10.406/2002 CC. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 

social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (res) quando 

for o caso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os sócios serão obrigados a reposição dos lucros e 
das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando 
tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A distribuição de lucros do próprio ano calendário e no 
curso do próprio ano calendário, será feita com base no levantamento de balanços 
intermediários a cada distribuição efetuada. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez 
por ano, nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social. Dependem da 
liberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: 
 
I. Tomar contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e do 
resultado econômico;  

 
II. Designar administradores, quando for o caso; 

 
III. Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. 
 
PARÁGRAFO ÙNICO: As deliberações serão aprovadas por quórum mínimo do 
capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quórum. 
 
 

CAPÍTULO QUARTO 
DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO DE SÓCIO 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: No caso de morte de um dos sócios, terão os 

herdeiros necessários, a faculdade de optar entre: 

 

a) A sua participação na sociedade 

b) O recebimento do capital social e demais haveres do sócio falecido, mediante a 

cessão das quotas, de acordo com os termos do acordo da CLÁUSULA 

VIGÉSIMA QUARTA, combinada com a CLÁUSULA NONA, condição esta 

única aplicável, caso por motivo qualquer não possa ingressar na sociedade 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ocorrendo as hipóteses previstas na letra “b” da 

cláusula anterior, as quotas e os haveres do sócio falecido serão agora pagos aos 

herdeiros necessários, de acordo com os termos do acordo da CLÁUSULA 

VIGÉSIMA PRIMEIRA. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Os herdeiros necessários, notificarão por 

escrito, à sociedade, no decorrer de 30 (trinta) dias da abertura da sucessão, se 

desejam ou não participar da sociedade. Até que se utilize o processo de inventário, a 

partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os 

fins legais a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: No caso de morte de um dos sócios, interdição, 

inabilitação e retirada de qualquer um dos sócios a sociedade não se dissolverá. Os 

sócios remanescentes procederão, no prazo de trinta dias, o levantamento de um 

inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da 

Sociedade. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Balanço Patrimonial será elaborado considerando os 

valores de mercado (reais), dos bens, direitos e obrigações constantes do Patrimônio 

da Sociedade, à data do evento, calculados pela seguinte ordem de preferência 

desde já estabelecida: 

 

a) A avaliação do patrimônio em comum acordo entre os sócios e/ou herdeiros, 

mediante relatório descrito dos bens e valores; 

 

b) Valor proposto por uma das partes e aceito pela outra;  

 

c) Laudos de corretores imobiliários e/ou especializados; 

 

d) Com base em negócios semelhantes realizados recentemente e devidamente 

comprovados; 

 

e) Com base em Demonstrações Financeiras Especiais que serão levantadas 

dentro de 90 (noventa) dias a contar da data do evento, salvo se da data das 

últimas Demonstrações Financeiras não houver decorrido mais de 30 (trinta) 

dias. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os valores serão pagos ao sócio retirante, interdito, 

inabilitado ou aos herdeiros legais do sócio falecido se optarem pela hipótese prevista 

na letra “b” da CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA, da seguinte forma: em até 60 

(sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente, pela 

variação da IGPM ou outro indexador que vier a substituí-lo, ocorrida entre a data de 

apuração dos haveres e a data do seu pagamento, tendo como termo inicial o mês de 

encerramento do já referido balanço especial. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Mediante comum acordo entre as partes, poderá ser 
estabelecida outra forma de pagamento aos sócios retirantes, dos valores previstos 
nesta cláusula, desde que não afetem a situação econômico-financeira e o 
funcionamento normal da sociedade. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: O Balanço Especial referido no “caput” desta cláusula, que 
será utilizado para determinar o valor da quota reembolsável, tomada por base não 
somente o valor real dos bens, direitos e obrigações, mas também aqueles valores 
não escrituráveis, como a marca, tecnologia, clientela, perspectivas do negócio, e 
outros, bem como obrigações ainda não definidas e/ou quantificadas, tudo a ser 
aferido através de arbitragem, nos termos da Ler nº 9.307 de 23 de setembro de 
1.966, na qual serão considerados, preponderantemente, os princípios gerais de 
direito, os usos e costumes e, se for o caso, as regras internacionais de comércio. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Existindo herdeiros menores, serão eles representados por 
seus tutores, que, no entanto, não podem participar da administração da sociedade, 
salvo com expressa concordância dos demais sócios. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DISSOLUÇÃO, DESINPEDIMENTO E DIVERGÊNCIA  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Dissolve-se a sociedade quando ocorrer qualquer 

um dos eventos: (I) o consenso unânime dos sócios; (II) a deliberação dos sócios por 

maioria absoluta, na sociedade por tempo indeterminado; (III) a falta de pluralidade de 

sócios, não constituída no prazo de cento e oitenta dias; (IV) a extinção, na forma da 

lei, de autorização para funcionar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Na dissolução amigável, os sócios que representem 

a maioria do capital social, indicarão dentre os quotistas, aquele que irá cuidar da 

liquidação da sociedade. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: Na simples divergência administrativa, as dúvidas 

sociais serão dirimidas extrajudicialmente, por árbitros em número ímpar, louvados 

pelos sócios. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: As divergências que eventualmente ocorrerem 

entre os sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente 

instrumento serão resolvidas sob o amparo legal da Lei nº 10.406/2002 CC e outros 

instrumentos vigentes, que regem a matéria. 
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CAPÍTULO SEXTO 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Nos casos de penhora, arresto ou sequestro de 
quotas, por iniciativa de terceiros não cotistas em razão de dívida de sócio cotista, 
terá este o prazo de 30 (trinta) dias para substituir a penhora das quotas. Não o 
fazendo, entender-se-á que tais quotas teriam sido ofertadas à venda, pelo que os 
demais sócios poderão exercer sua preferência de aquisição depositando o 
equivalente ao valor do patrimônio líquido que elas representem conforme último 
balanço. Nesta hipótese, a transferência das quotas sociais para o nome do cotista 
adquirente dar-se-á independentemente da assinatura do transmitente. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: As decisões administrativas, bem como modificações do 
contrato social que tenha por objetivo a matéria indicada no art.997 da Lei nº 
10.406/2002 CC, dependem do consentimento de todos os sócios; As demais podem 
ser decididas por maioria absoluta de votos. Qualquer modificação do contrato social 
será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste contrato, sob pena de 
nulidade. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: Em caso de Transformação, de Incorporação, 
de Fusão e de Cisão da Sociedade, aplicam-se as normas da Lei 6.404/76 que regem 
as Sociedades Anônimas. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: Esta sociedade será regida por este contrato 
social pelos artigos da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, 
bem como de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e 
demais dispositivos legais pertinentes a matéria. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos 
os sócios. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: Os sócios resolvem em comum acordo, 
dispensarem a elaboração de atas da reunião/assembléia de sócios. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: Os endereços dos sócios, constantes do Contrato 
social ou de sua última alteração contratual serão válidos para o encaminhamento de 
convocações, cartas, avisos, etc, relativos a atos societários de seu interesse. A 
responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos 
sócios, que deverão fazê-lo por escrito. 
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CAPÍTULO SÉTIMO 
DO FORO 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Francisco Beltrão - PR para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato. 
                                                 
    
                                 E por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam 
o presente instrumento em única via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a 
cumpri-lo em todos os seus termos. 
                                                                                                      

                                                               Francisco Beltrão - PR, 17 de maio de 2021. 
 
 
 
 
NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE 
 
 
THIAGO WERLANG BRANDALIZZE 
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Cartório.

Nesse sentido, declaro que a WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020,
que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/04/2021 13:45:50 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e
informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 117460801215465094342-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2a1bf5dca19ecb56027e76d71ac1e30c074549903686a77a12ef0f06c499b1ef62d351b467c61740493c1b39f7dc008c60

4b37ea63ea51fa5fb3d8a89ec056e6  
 

 



Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/117462202219563726745
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

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

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020,
que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/04/2021 13:48:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e
informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 117462202219563726745-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do  Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 04.372.020/0001-44

Local da Sede: Francisco Beltrão - PR

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro
contra:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de FRANCISCO
BELTRÃO
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da
Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

Orientações:

Jean Michel Signor
Técnico Judiciário/Matrícula 16010

FRANCISCO BELTRÃO, 18 de Janeiro de 2023

Data de emissão:18/01/2023 13:43SDP-Sistema do Distribuidor do Paraná 1 1dePágina
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Certificado digitalmente por:
JEAN MICHEL SIGNOR



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

 

CERTIDÃO NEGATIVA
N°47152/2022

 

 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDARAZÃO SOCIAL:
 04.372.020/0001-44CNPJ:

 81787INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
 9023144821INSCRIÇÃO ESTADUAL:

 20210403ALVARÁ:
 AVENIDA Natalino Faust, 591 - Q 1148 L 5 - PE ULRICO CEP: 85601971 Francisco Beltrão - PRENDEREÇO:
 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Transporte rodoviário de carga, excetoATIVIDADE:

produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

 

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela
Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar
quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em
relação ao período abrangido por esta certidão.

 

  0 2 / 1 2 / 2 0 2 2D A T A  D E  E M I S S Ã O :
  3 1 / 0 5 / 2 0 2 3D A T A  D E  V A L I D A D E :

  V E R I F I C A Ç Ã OF I N A L I D A D E :
 9ZTMHBUFFHXZ4X28AC9UCÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:

 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C e r t i d ã o  e m i t i d a  g r a t u i t a m e n t e  p e l a  i n t e r n e t  e m :   0 2 / 1 2 / 2 0 2 2  -   0 8 : 3 0 : 0 1

Qualquer rasura invalidará este documento.



10/01/2023 16:09 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04.372.020/0001-44
Razão

Social: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AV NATALINO FAUST 591 / PADRE ULRICO / FRANCISCO BELTRAO / PR /
85604-443

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:03/01/2023 a 01/02/2023

Certificação Número: 2023010301082686078671

Informação obtida em 10/01/2023 16:09:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir



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

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

 
Nome: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.372.020/0001-44 

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 14:00:29 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2023.
Código de controle da certidão: 3F35.F567.3076.4CAF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Positiva 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

com Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do CTN)
Nº 028536115-83

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.372.020/0001-44
Nome: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE 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 existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou
VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).
 
         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 14/02/2023 - Fornecimento Gratuito
 

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

Ato Número Data Descrição

002 20213185237 25/05/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

002 20213185237 25/05/2021 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223 20201977303 04/05/2020 BALANCO
021 20202010465 30/04/2020 ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
002 20201015757 19/02/2020 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002 20201015757 19/02/2020 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
223 20180875060 15/02/2018 BALANCO
223 20172914566 06/04/2017 BALANCO
223 20162193343 23/03/2016 BALANCO
223 20152274677 06/04/2015 BALANCO
002 20107018268 27/07/2010 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002 20107018268 27/07/2010 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 20091447151 24/04/2009 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002 20091447151 24/04/2009 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
318 20091446023 14/04/2009 DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO

PORTE
002 20081435592 16/04/2008 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 20081435592 16/04/2008 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002 20064355705 24/11/2006 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002 20064355705 24/11/2006 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 20040540448 04/02/2004 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
304 20033780374 25/11/2003 ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

- EMPRESA JA CONSTITUIDA
002 20033780366 25/11/2003 CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002 20033780366 25/11/2003 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
311 20020920679 26/04/2002 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO

EMPRESA
002 20020599862 26/04/2002 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
302 20010736069 04/04/2001 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM

CONSTITUICAO
001 41204539301 04/04/2001 CONSTITUICAO/CONTRATO

NIRE 41204539301
CNPJ 04.372.020/0001-44

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Endereço Completo NATALINO FAUST, Nº 591, xxxxx, PADRE ULRICO - Francisco Beltrão/PR - CEP 85604-443

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2023, às 14:59:46 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código OKCUOA1Z.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário(a) Geral

PRC2314396581

CERTIDÃO ESPECÍFICA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: PRC2314396581

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.372.020/0001-44
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/04/2001

 
NOME EMPRESARIAL
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

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

 
LOGRADOURO
AV NATALINO FAUST

NÚMERO
591

COMPLEMENTO
********

 
CEP
85.604-443

BAIRRO/DISTRITO
PADRE ULRICO

MUNICÍPIO
FRANCISCO BELTRAO

UF
PR

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
WERBRAN@WERBRAN.COM.BR

TELEFONE
(46) 3211-5000

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/04/2001

 
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 16/01/2023 às 10:23:58 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.372.020/0001-44
Certidão nº: 2055496/2023
Expedição: 16/01/2023, às 10:20:55
Validade: 15/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.372.020/0001-44, 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



Francisco Beltrão - PR, 23 de Janeiro de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI
PREGAO ELETRÔNICO Nº 08/2023

WERBRAN DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.372.020/0001-44
Av. Natalino Faust, 591 – Padre Úlrico – CEP: 85604-443 – Francisco Beltrão-PR – Fone: (46) 3211-5019

Licitacao01@werbran.com.br; licitacao03@werbran.com.br;

DECLARAÇÃO

A empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º. -
04.372.020/0001-44, sediada na Av. Natalino Faust, 591 - Padre Ulrico, Francisco Beltrão - PR através de
seu procurador o Sra Nancy Terezinha Werlang Brandalizze, portador da Carteira de ldentidade Nº
4.769.428-0 e CPF nº 787.101.469-20 DECLARA: para os devidos fins, sob as penas da Lei que cumpre os
requisitos de habilitação e que as declarações informadas sãoverídicasconforme parágrafo 4º e 5º do art.
26 do decreto 10.024/2019.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

_____________________________________
NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 787.101.469-20
RG 4.769.428-0

NANCY TEREZINHA 
WERLANG 
BRANDALIZZE:787
10146920

Assinado de forma digital 
por NANCY TEREZINHA 
WERLANG 
BRANDALIZZE:7871014692
0 
Dados: 2023.01.23 14:05:18 
-03'00'



Francisco Beltrão - PR, 23 de Janeiro de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI
PREGAO ELETRÔNICO Nº 08/2023

WERBRAN DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.372.020/0001-44
Av. Natalino Faust, 591 – Padre Úlrico – CEP: 85604-443 – Francisco Beltrão-PR – Fone: (46) 3211-5019

Licitacao01@werbran.com.br; licitacao03@werbran.com.br;

DECLARAÇÃO

A empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º. -
04.372.020/0001-44, sediada na Av. Natalino Faust, 591 - Padre Ulrico, Francisco Beltrão - PR através de
seu procurador o Sra Nancy Terezinha Werlang Brandalizze, portador da Carteira de ldentidade Nº
4.769.428-0 e CPF nº 787.101.469-20 DECLARA: para os fins de direito, naqualidadedelicitante do
procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Elêtronico SRP nº. 08/2023, em cumprimento ao
incisoXXXIII,doartigo 7º. da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas
menores de 18 (dezoito) anosemtrabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condiçãodeaprendiz,apartir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

_____________________________________
NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 787.101.469-20
RG 4.769.428-0

NANCY TEREZINHA 
WERLANG 
BRANDALIZZE:7871
0146920

Assinado de forma digital 
por NANCY TEREZINHA 
WERLANG 
BRANDALIZZE:78710146920 
Dados: 2023.01.23 14:04:27 
-03'00'



Francisco Beltrão - PR, 23 de Janeiro de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI
PREGAO ELETRÔNICO Nº 08/2023

WERBRAN DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.372.020/0001-44
Av. Natalino Faust, 591 – Padre Úlrico – CEP: 85604-443 – Francisco Beltrão-PR – Fone: (46) 3211-5019

Licitacao01@werbran.com.br; licitacao03@werbran.com.br;

DECLARAÇÃO

A empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º. -
04.372.020/0001-44, sediada na Av. Natalino Faust, 591 - Padre Ulrico, Francisco Beltrão - PR através de
seu procurador o Sra Nancy Terezinha Werlang Brandalizze, portador da Carteira de ldentidade Nº
4.769.428-0 e CPF nº 787.101.469-20 DECLARA: sob as penas da lei, que até a presente data não incorre
emqualquer condiçõesimpeditivas, especificando:
a) Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública, ou entidades filantrópicas
emqualquer desuasesferas(Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal).
c) Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro motivo
igualmentegrave,notranscorrer dos últimos 5(cinco) anos em qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública;
d) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Art. 9º da Lei Federal 8.666/93
consolidada pelaLei Federal8.883/93.
e) Que comunicará a existência de fatos supervenientes impeditivos para sua participação no presente
processolicitatório;
f) Que inexistem fatos impeditivos para habilitação da empresa no presente processo licitatório

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

_____________________________________
NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 787.101.469-20
RG 4.769.428-0

NANCY 
TEREZINHA 
WERLANG 
BRANDALIZZE:7
8710146920

Assinado de forma 
digital por NANCY 
TEREZINHA WERLANG 
BRANDALIZZE:7871014
6920 
Dados: 2023.01.23 
14:04:04 -03'00'


