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WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ: 04.372.02010001-44 
NIRE: 41204539301 	 « 
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

-1- 

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 n 0  4.769.428-0 expedida pela SESP/PR em 13/11/2013 e CPF n° 
787.101.469-20, residente e domiciliada em Francisco Beltrão - PR, à Av. Antônio de 
Paiva Cantelmo, n° 570, Apto 1201, Centro, CEP 85.601-270 e MONICA WERLANG, 
brasileira, natural de Francisco Beltrão - PR, nascida em 11 de setembro de 1979, maior, 
solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade Civil - RG n° 5.958.922-9 
expedida pela SESP/PR em 30/0712014 e CPF n° 039.084.319-99, residente e 
domiciliada em Francisco Beltrão - PR, à Rua Santa Marta, no 229, Bairro Cristo Rei, 
CEP 85.602-020. Sócias 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 Rodovia Perimetral Norte, n° 591, Bairro 
Padre Ulrico, CEP 85.601-971, 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 n° 20107018268, por despacho em sessão de 27 de julho de 
2010, 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 endereço da empresa que era em Francisco Beltrão - PR, à 
Rodovia Perimetral Norte, n°591, Bairro Padre Ulrico, CEP 85.601-971, passa a ser em 
Francisco Beltrão - PR, à Av. Natalino Faust, n° 591, Bairro Padre Ulrico, CEP 
85.604-443. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 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 E 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. 

CLÁUSULA TERCEIRA: É admitido na sociedade 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 n° 
13.973.537-4 expedida pela SESP/PR em 29/10/2013 e CPF n° 063.537.909-02, 
residente e domiciliado em Francisco Beltrão - PR, à Av. Antônio de Paiva Cantelmo, n° 
570, Apto 1201, Centro, CEP 85.601-270. 

CLÁUSULA QUARTA: O sócio ingressante declara ser conhecedor pleno da situação 
econômica —financeira da empresa. 

(uso e Kclusjvç, do jucua 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
nforando seus respectivos cãdigos de verificação. 
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WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ: 04.372.02010001-44 	 lv 1007 
NIRE: 41204539301 
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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CLÁUSULA QUINTA: O sócio ingressante declara sob as penas da lei, que não está 
incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei, ou nas restrições legais que possa 
impedi-lo de exercer atividades mercantis. 

CLÁUSULA SEXTA: A sócia MONICA WERLANG que que possui na sociedade 69.000 
(sessenta e nove mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente 
integralizadas, retira-se da sociedade, vendendo e transferindo de forma onerosa á sócia 
remanescente NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE, já qualificada, apenas 
68.970 (sessenta e oito mil e novecentas e setenta ) quotas, pelo valor justo e acertado de 
R$ 68.970,00 (sessenta e oito mil e novecentos e setenta reais) e ao sócio ingressante 
THIAGC WERLANG BRANDALIZZE, apenas 30 (trinta) quotas, pelo valor justo e 
acertado de R$ 30,00 (trinta reais), dando pelo presente plena geral e rasa quitação das 
quotas ora adquiridas. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Face ás alterações havidas na cláusula sexta deste instrumento, o 
capital social no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 
(trezentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre 
os sócios: 

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 OITAVA: Os sócios adquirentes assumem total responsabilidade pelo ATIVO 
e PASSIVO relativamente e proporcionalmente as quotas ora adquiridas. 

CLAUSULA NONA: A administração da sociedade caberá aos sócios NANCY 
TEREZINHA WERLANG BRANDAUZZE 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. 

CLAUSULA DÉCIMA: Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não 
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrarem 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. 

(uso esdusivo da juaa ctmc d) 

A validade deste documento, es impresso, fica sujeito â comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
iotoreando seus respectivos cádigos de verificação. 
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OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
3- 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: À vista da modificação ora ajustada e em consonância 
com o que determina o art. 2.031 da lei no 1040612002, 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 n° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a 
seguinte redação: 

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ: 04.372.02010001-44 
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 Cadeira de 
Identidade Civil - RG no 4.769.428-0 expedida pela SESP/PR em 13/1112013 eCPF n° 
787.101.469-20, residente e domiciliada em Francisco Beltrão - PR, à Av. Antônio de 
Paiva Cantelmo, n° 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, podador da Carteira de 
Identidade Civil - RG n° 13.973.537-4 expedida pela SESP/PR em 29/1012013 e CPF n° 
063.537.909-02, residente e domiciliado em Francisco Beltrão - PR, à Av. Antônio de 
Paiva Cantelmo, n° 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 04.372.02010001-44, 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 n° 
20107018268, por despacho em sessão de 27 de julho de 2010, 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: 

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, n°591, Bairro Padre Ulrico, CEP 85.604-443. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 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: 

(uso .'clusiv tia justa 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à coaprovapào de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando meus respectivos códigos deveriticaçao. 
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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 QUARTA: O objeto social da empresa é COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, MATERIAL ODÕNTOLOGICO, 
MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES, COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COSMÉTICOS, 
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COMÉRCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. 

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 02 de maio de 2001 e seu 
prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

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

• CLÁUSULA OITAVA: 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. 

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrarem 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: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (res) quando for o caso. 

S() CXCI tiSVÚ ti O unta ci nrn ml) 

t 
O validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçio de sue autenticidade nos respectivos portai.,- 

informando seus respectivos códigos devsrificaçfo. 
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WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ: 04.372.02010001-44 
NIRE: 41204539301 
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL ãololo 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade será regida pela Lei das Sociedades 
Limitadas e supletivamente regida pela Lei das 3/A. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
obrigatoriamente continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou incapazes. 

PARÁGRAFO ÚNICO; O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O exercício social da sociedade encerra - se a cada dia 
31 de dezembro, devendo o administrador prestar contas de sua administração. Os lucros 
ou prejuízos serão apurados em balanço geral realizado em cada exercício e o destino de 
seu resultado será obrigatoriamente deliberado pelos sócios, quanto a ser distribuído, 
suportado ou incorporado ao capital social da empresa, observada a proporcionalidade da 
participação de cada um no capital social, ou sua produtividade conforme legislação 
vigente. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios poderão determinar a distribuição mensal de lucros. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os sócios resolvem em comum acordo, dispensarem a 
elaboração de atas da reunião/assembléia de sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA; 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, 12 de fevereiro de 2020. 

NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE 

MONICA WERLANG 

THIAGO WERLANG SRANDALIZZE 

(uso e.dusjc, tf 	coo'cud) 

A validade deste docuiseoto, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respeotic'os porteis, 
informando seus respectivos códigos deverificaçao. 
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ÔoiM1 
ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado 

digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)  

CPF Nome 

03908431999 MONICAWERLANG 

06353790902 THJAGO WERLANG BRANDALIZZE 

78710146920 NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 10:10 SOB N 5  20201015757. 
PROTOCOLO; 201015757 DE 19/0212020. CÔnEGO DE VERIFICAÇÃO: 
12000807346. TIRE: 41204539301. 
WER2Rn DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA 

AJNTA COMERCtAL 
00 PARANAÇ 

LEANDRO MARCOS RAISEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 19/02/2020 
www.ompresaEaCil.pr.gOv.br 	

QP 
A validade deste documento, se impressa, fica sujeito & comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação. 



Ó 10Ï2 

_1 



1410112020 	 https'J/autdigital .azevedobastos.not.br/horne/wmprovante/11 7461401201449010792 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

: 	 CARTÓRIO AZEVÉDO GASTOS 
t 	. 	 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 

hp://.azevedobastos.not.br 
E-mail: carlorlo@azevedobastos.not,br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identi6cado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes 3 . 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço httpilcorregedoria.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. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 1410112020 17:10:21 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo como Art. 10, 1000 seus §§ 1°e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo 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. acosse o site bttps:/!autdigital.azevç4pqstos.not,br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1434511 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 1410112021 14:55:27 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 117461401201449010792-1 
211.egislaçôes Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n °  13.10512015, Lei 
Estadual n ° 8.721/2008, Lei Estadual n°10.13212013 e Provimento CGJ N°00312014. 

O referido é verdade, dou fé 

CHAVE DIGITAL 

c056e6569247ccdf3bcbbd0d0127c84021ed82 
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2810212020 	 htts:IIautdigaLaaevedobastos.notbr/home1comprovante/11746280220165420829 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA MRAIBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO GASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÕSITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E tUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

t t 
- 	

- 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa P8 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (Sã) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorioazevedobastos.not.br  

II 
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Mirando 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 Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes 3 . 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral da Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: 48012345- 
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do cite do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoriatjpb.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 caracteristicas 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. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2810212020 17:35:58 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 220012001, como também, o documento eletrõnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastes, 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://autdigitai.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1473200 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 2810212021 16:40:24 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 117462802201635420829-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002. Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.13212013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bee8fcc3c9845ad73d1d8065003a412gfbb1 bÕ8à299447055ee901e939bac9350604b37ea63ea51fa5fb3d8a89e 
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Francisco 

ÇIÊ 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LiDA, inscríta no 
CNPJ/MF sob o N. 0 .  04,372,02010001-44, sediada na Rodovia Peruiietral Norte, 591 - Padre 
Utrico, Francisco Beltrão - PR através de seu representante legal a Sra. Nancy Terezinha 
Werlang Brandalízze, portador da Carteira de identidade N° 4769.428-0 e CPF n° 787-101,469-  
20 

OUTORGADO~ WILLIAN DIEGO BARRETO DE COSTA, portador do RG ri' 9,223.5 54-8 e do 
CPF NO 071 ~526M9-50, bras ~iJeiro, solteira, maior, domicífiado na Rua Getulio Vargas 47, Bairro 
São MigueL Francisco Beltrão-Pr,, ÇÇP 8È6021 20, 

PODERESPODERE8 Corri poderes específicos para representar a Outorgante em licitações, podendo 
para tanto, assinar documentos, fornutar ofertas e lances de preGos, assinar as propostas & 

preços, atas, contratos, requerer recursos e impugnações, recorrer a quaisquer instâncias 
administrativas, delegar direito de recurso, Participar de ccncorrências, concordar, discorda 
:ransigir, desistir, pagar guias, cotar produtos, requerer certificado de registros cadastrais, nom ea r  
preposto. assinar em nome da Outorgarite todos os atos necessários para o bom e  fiei 
cumprimento do presente mandado. 

Este documento no dá poderes ao Outorgante de receber quaisquer valores em nome da 
Outorgada. 

0 presente 8ocumento tem validade ate 1711212020 
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https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comProvantefllT46l4Ol200G3S3 00SOS  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARMBA 

CARTÓRIO AZEVDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitãcio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-DO, João Pessoa P5 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http:1lvJ.azevedobastos.nOt.br 
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes 3 . 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento COJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os '-...' 

atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
XIXZ) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do sue do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documente 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 WERORAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório, . 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 1410112020 14:21:48 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1 0 , 100  e seus §§ 1 0  e 20  da MP 220012001, 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 flps://autdigtal.a1e'1edobst,os.ot.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1433819 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 1410112021 09:43:19 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital; 117461401200936300895-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n °  10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n °  13.10512015, Lei 
Estadual n° 8.721 /2008, Lei Estadual n° 1013212013 e Provimento CGJ W 00312014. 

O referido é verdade, dou fé, 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05beb5a87a60d30079d5e537acf4925e27572ba1 6a85b1 5252392f0a&e837098328604b37ea63ea51 fasfbad8a89e 
c056e6a57é062f6c1 2cadb6cefdí883636dece 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL a 
W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

04.372.02010001-44 0410412001 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) rPORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e do laboratórios 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria o do higiene pessoal 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos do perfumaria 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JLJRIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

ROD PERIMETRAL NORTE 	 591 

CEP BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 	 UF 

85.601-971 	 PADRE ULRICO 	 FRANCISCO BELTRAO 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

MARA@WERBRAN.COM.BR 	 (48) 3211-5000 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 0410412001 

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

05102/2020 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0510212020 às 10:19:19 (data e hora de Brasília). 
	 Página: 111 
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17/12/2019 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 	 0111-021 

Nome: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ: 04.372.02010001-44 

Ressalvada o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 n° 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 

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

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 n ° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/1012014. 
Emitida às 11:10:08 do dia 1711212019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 14/06/2020., 
Código de controle da certidão: FA52.8A26.349B.CSFB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.372.02010001-44 
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 5.17211966). 

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 3110312020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazerida.pr .Qovbr 

1" 
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Emitido via Internei Pública (3110112020 10:23:53) 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

• CERTIDÃO NEGATIVA 
NO3949/2020 

RAZÃO SOCIAL: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ: 04.372.02010001-44 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 81787 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9023144821 
ALVARÁ: 
ENDEREÇO: ROD PERIMETRÁL NORTE, 591 - Q 1148 L 5- PE ULRICO CEP: 85601971 Francisco Beltrão - PR 
ATIVIDADE: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio varejista de outros produtos não 
especificados anteriormente, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

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. 

DATA 	 DE 	 EMISSÃO: 	 03/02/2020 
DATA 	 DE 	 VALIDADE: 	 03/04/2020' 
FINALIDADE: 	 VERIFICAÇÃO 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMI-IBLTFFHCJ4XX8Q9QP 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Intemet, no endereço www.franciscobeltraoprgov.br  

Certidâo 	emitida 	gratuitamente 	pela 	interneI 	em: 	03/02/2020 	- 	13:37:13 

Qualquer rasura invalidará este documento. 
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Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 	marfrriír 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	04.372.020/0001-44 

Razão Social:WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

Endereço: 	ROV PERIMETRAL NORTE 591 / PADRE ULRICO / FRANCISCO BELTRÃO / 
PR / 85600-000 

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

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

Validade: 13/02/2020 a 13/03/2020 

Certificação Número: 2020021301360242449910 

Informação obtida em 19/02/2020.14:19:11 

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

https://consulta-Crf. caixa  gov.b r/con su Itacri/pages/con su ta Emp reg ador.jsf 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

001025 

Nome: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ; 04.372.020/0001-44 

Certidão n°: 192402953/2019 
Expedição: 17/12/2019, às 11:27:52 
Validade: 13/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que WERERAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
04.372.020/0001-44, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
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 ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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Francisco Beltrão - PR, 28 de Fevereiro de 2020. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

PREGÃO ELETRONICO N° 00712020 

ANEXO 06 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

A empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 

o N.. 04.372.020/0001-44, sediada na Rodovia Perimetral Norte, 591 - Padre Ulrico, Francisco 

Beltrão - PR através de seu representante legal a Sra. Nancy Terezinha Werlang Brandalizze, 

portador da Carteira de Identidade N2 4769.428-0 e CPF n 2  787.101.469-20. 

DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das 

condições impeditivas, especificando: 

1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 

3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos materiais fornecidos, 

quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 92  da Lei Federal n 9  

8.666/93 consolidada pela Lei Federal n 2  8.883/94. 

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, 

comprometendo-se a comunicara PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO a ocorrência de 

quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da 

proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas 

jo da verdade, firmamos a presente 
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372 32010001

RORAN DISTRIBUIDORA 
T'f MEDICAMENTOS LTOD 

NANCY TE EZINHA ERLANG BRANDALIZZE 	 Noci. perirnetr& Nona, 591 
SOCIA GERENTE 8. Pe. Ulrico- CEP 85601-971 
CPF 787.101.469-20 	 - rrc,rv'içco Beltrão - ParanáJ 

RG 4.769.428-0 

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
CNPJ: 04.372.02010001-44 	INSCR. EST.: 90231448-21 
ROD. PERIMETRAL NORTE, 591 - PADRE ULRICO - CEP: 85.601-970 

E-Mail licitacaool (dwerbran.com.br  ou cristina.silvaewerbran.com.br  
FONE/FAX: (0xx46) 3211-5000 - FRANCISCO BELTRÃO - PR. 



Francisco Beltrão - PR, 28 de Fevereiro de 2020. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
PREGÃO ELETRONICO N ° 007/2020 

0010»? 
ANEXO 08 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

A empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N.. 

04.372.020/0001-44, sediada na Rodovia Perimetral Norte, 591 - Padre Ulrico, Francisco Beltrão - 

PR através de seu representante legal a Sra. Nancy Terezinha Werlang Brandalizze, portador da 
Carteira de Identidade N 2  4769.428-0 e CPF n2 787.101.469-20. 

DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, doart. 72  da 
Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

u 
;P TÉCNICO CRF 6262 
CPF 787 101469-20 

NANCY TJEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE 
SÓCIA GERENTE 
CPF 787.101.469-20 
RG 4.769.428-0 

r0437202010001 ..4r 
WEREIRAM DISTRtBtJ 
DE MtWCAMENTOS 

Ro4i. perimetral Norte, W.  
í3. Pe. Ulrico - CEP 85801-971 

'sco B e~ - Paranáj 

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
CNPJ: 04.372.02010001-44 	INSCR. EST.: 90231448-21 
ROD. PERIMETRAL NORTE, 591 - PADRE ULRICO - CEP: 85.601-970 

E-Mail: Iicitacao01werbran.com .15r ou cristina.silvawerbran.com.br  
FONE/FAX: (0xx46) 3211-5000 - FRANCISCO BELTRÃO - PR. 



Francisco Beltrão - PR, 28 de Fevereiro de 2020. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
PREGÃO ELETRONICO N ° 00712020 OÕiï2g 

ANEXO 07 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

A empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N.. 

04.372.020/0001-44, sediada na Rodovia Perimetral Norte, 591 - Padre Ulrico, Francisco Beltrão - 

PR através de seu representante legal a Sra. Nancy Terezinha Werlang Brandalizze, portador da 

Carteira de Identidade N 9  4769.428-0 e CPF ri 2  787.101.469-20. - 

DECLARA, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no presente Edital do Pregão Eletrônico n °  007/2020, assim como tem pleno 

conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus 

anexos. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

WHAWERLANBRANDALIZZE -3-

0437202010001
Ia WERBRAN W$TRJB(JL

2 nç 
 Sou. pørirretrai Norte, 5

ERNANCYTEZ DALIZZE !' 
UInco - CEP 85601-97 

- 	 .-rnc,sco Be4trâo - Pa"nnã 
SOCIA GERENT 	

1 

CPF 787.101.469-20 
RG 4.769.428-0 

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
CNPJ: 04.372.02010001-44 	INSCR. EST.: 90231448-21 
ROD. PERIMETRAL NORTE, 591 - PADRE ULRICO - CEP: 85.601-970 

E-Mail: licitacao0Icflwerbran.com.br  ou cristina.silvaiâwerbran.com.br  
FONE/FAX: (0xx46) 3211-5000 - FRANCISCO BELTRÃO - PR. 
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Francisco Beltrão - PR, 28 de Fevereiro de 2020. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
PREGÃO ELETRONICO N° 00712020 	

ooiOZD 
ANEXO 10 

Declaração 

Conforme Acórdão 274512010 DO TCE-PR e Súmula Vinculante 13 do STF 

A empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N.. 

04.372.020/0001-44, sediada na Rodovia Perimetral Norte, 591 - Padre Ulrico, Francisco Beltrão - 

PR através de seu representante legal a Sra. Nancy Terezinha Werlang Brandalizze, portador da 

Carteira de Identidade N 2  4769.428-0 e CPF n 2  787.101.469-20. 

DECLARA sob as penas da lei que não possui em seu quadro societário cônjuge, parentes em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados 

da própria pessoa jurídica, conforme Acórdão 2745/2010 do Tribunal de Contas do Paraná e 

Súmula Vinculante 13, do STF. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a 

falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem 

como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 

Art. 299— Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterara verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: 

reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 

(três) ar4s, se o dcumento 4articular. 

expressão da verdade, firmamos a presente 

NANCY 1 
RESP T 

CPF 

SÓCIA GERENTE 
CPF 787.101.469-20 
RG 4.769.428-0 

INHA WERLANG 
CO CRF6262 
101.469-20 

WERLANG BRANDALIZZE 

r0437202010001 4j! 

WERSRAN DISTRIBUIr) .... 
MFDICAMENTOS Li 

perimefra! Norte, 59 
S. Pc. Ulrico- CEP 85601.971 
Fnrkntj Boftráo - Pqnn. 

'OS LTDA. 
CNPJ: 04.372.02010001-44 	INSCR. EST.: 90231448-21 
ROD. PERIMETRAL NORTE, 591 - PADRE uLRICo - CEP; 85.601-970 

E-Mail Iicitacao016werbran.com  ir ou cristina.siivawerbran.com.br  
FONEIFAX: (0xx46) 3211-5000 - FRANCISCO BELTRÃO - PR. 
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0310212020 	 https:11autdigital.azevedobastos.not.brlhome/comprovante1117460302200838580612 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1885 

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa P8 
- 	(83) 3244-5404 / FaÂ: (83) 3244-5484 

•' '- 	 «0 1  o 31 	http:/1.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorlo@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 Parelha, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes 1 . 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A2C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitall  

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. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0310212020 05:54:56 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azovêdo Bastos, do 
acordo como Art. 10, 100 e seus §§ 11 0  e 2° da MP 220012001, como também, e documento eletrônico autenticado contendo o Codificado Digital do 
titular do Cartório Azevódo Gastos, 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, acesso o sito https://autdigital.azevedobastcs.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1451379 	 - 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sito até 0310212021 05:46:53 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 117460302200838580612-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei 
Estadual n° 8.72112008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé 

CHAVE DIGITAL 

00005bld734fd94f057f2d69fe6bc05bda8faccb59542408bac8de907f1f74796c4fe011 e8006269ca1e81 2acce63l5SO4b37ea63eaSlfaSfb3d8a89ec 
056e61eba92fde34488a3e76e6942369a6b31` 

32 5.51 

https://autdigita1.azevedobastos.nct.br/home/comprovante/1  17460302200838580612 	 1/1 
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FUDO\DO :.: 1 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÕBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 

JOÃO PESSOA 

Av. Eriitácio Pescoa, 1145 Dairro dos L±sto' ' : u:s-co, João Posoo P3 
Tel,: (83) 3244-5404/ Fa (53) 324-5 -434 

http:/1wazavsdob.not.br  
E-moi!: c,qr[orio.2vt'.:T'4.nc4,hr 

ç-k\ 
GECLCt.ÇO vi L:.. . 	................./O 0$I1A1 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 

referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigants 3 . - 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 00312014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://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. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 1310212020 17:12:40 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100 e seus §§ 1° e 2 1  da MP 220012001, 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 silo htlps:/iautdigital.azevedohastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1402745 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 13/02/2021 ie:-:5 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 117461302201642530895-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015. Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou f& 

CU(? 'S D-:CiTAL 

c056e6a111f49aea31 8d780ef5ad70e 102bbef 

•'•/t .4 	('J 	 Lt---. 
±5.. 	 ',"_)_"__ 	' .t .4,  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVDO 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 P8 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 32445484 

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documenta em anexo identificada individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 

referida sequência, foi autenticados de acorda com as Legislações e normas vigentes 3 . 	 - 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do '.._.' Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N °  00312014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do silo do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://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, senda da 
empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do docàmento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 1410112020 14:26:17 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10 0  e seus §§ 1° e 20  da MP 220012001, 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 sita httpsJ/autdiglij.azevedobastcs.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1433622 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 14! 0112021 09:43:19 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 117461401200938300733-1 
2Legislaçôes Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ N'° 00312014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05beb5a87a60d30079d5e537acf4926e275591499a852c16eefd9018e94f11 25022604b37ea63ea51fa5fb3d8a89e 
c056e69f4c2b14c8c85f5d6238d5a7d964e9ad 
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[PADRE ULRICO 

	

Domingo 	Segtáida 
0830 às 12:00 C 

	

ra**rI**nn 	13:aD às, IB:OÕ 1 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Quarta 	 Quinta 	 Seda 	Sábado 

2:00 0820 ás 1200 0830 às 12:00 08:30 às 12:00 	 ' 

800 1$30i1500 1330àslB00 lSSOàstaCO 

TIPO INSCRIÇÃO 	NOME 
	

PUNÇÃO 
	

SITUAÇÃO 

Domingo 	Segunda Terça 	Quarta 	 Quinta 	 Sexta 	 Sábado 
M30 	1200 0&.30 as 1200 	0&.,30 ás 12,00 	08:30 ás 1200 	08:30 as 12 ,.00 
13:30 às 18:00 13:30àsl8:O0 	13:30 ás 18:00 	13:30 is 18:00 	U30 ás 18 ,0 15  

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ CRF-PR 

[a? lflflU 

Èç 

- CerUtícamos que o estabelecimentoa quescrefeteestá CerlInáodeReguiaridode está ibecrftonesteConsdho Regional de Famacia atendendo o que dispõe 
os artigos 22 parágrafo unido e 24 da ter,? 88201C0e do Titulo IX da Lei n°6 360/75 Tratancb4e de Farreacra e Drogada certincamos que estA regularizada 
era sua atividade durante os horàrros estabelecidos pelos Fa,mscàutcos Responsáveis Tecaicos de acordo com os angus 15 paregrafos V' e 2 e 25, Sinos 
o da Lei n°Sáøltl3earqtigos2°s3°Ceputs ° ee°lncisot todos da Lei 13021114 
Por ocasião de mudanças no quadro de assisténera farmacêutica este documento deverá ser retirado pelo Responsavel Técrilso interessando a 

encaminhando por respectivo CRP para as devidas efteraçoes 
A aulenticidade alou validade juddioa dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acossando o sito insetuclonai e digrtandó o codrgo de autentIcidade ou 

mesmo através de leitor de OR-Coda. 
P55 1 do 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÕRIO 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 P8 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http:/lwww.azevedobastos.not. br  
E-mail: cartorioazevedobastos.not.br  

11O4 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
, Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N ° 003/2014 !  determinando a inserção de um código em lodos os 

atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo' selo Digital: ABC12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Parelha, endereço http://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 caracteristicas 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. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 1410112020 17:07:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10 0  e seus §§ 10  20  da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo 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 	ps://autdigital!azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1434510 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 1410112021 14:55:27 (hora local), 

'Código de Autenticação Digital: 117461401201449010855-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n °  8.935194, Lei Federei ii' 10.40612002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n °  13.10512015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n ° 10.13212013 e Provimento CGJ N°00312014, 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

ec056e65188363391 9d9I725e4010273b44a557 
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