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Boa tarde,

Em atenção ao item 12 do Edital Pregão Eletrônico nº 329/2020, segue anexa impugnação.

Requer o recebimento e o processamento das razões e documentos anexos.

Atenciosamente,

DANUSE ALINE ALVES
OAB/SC 30196

W.A - ADVOCACIA | CONSULTORIA
Rua Princesa Isabel, Edifício Princesa Isabel nº 225, Sala 507
Centro - Joinville - SC
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GISCARD SIERVO CONTE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/06/1974, SOLTEIRO, 
EMPRESÁRIO, CPF nº 887.572.939-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 3266, órgão 
expedidor CRF - SC, residente e domiciliado(a) no(a)  RUA ITAJUBA, 588, BOM RETIRO, JOINVILLE, 
SC, CEP 89223200, BRASIL. 
 
CLEIA FUCK nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 28/09/1972, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF 
nº 902.828.099-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3.006.032, órgão expedidor SSP - SC, residente e 
domiciliado(a) no(a)  RUA ITAJUBA, 588, BOM RETIRO, JOINVILLE, SC, CEP 89223200, BRASIL. 
 
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PROLL-MED LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado  nesta Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42201436862, com sede Rua Iririú, 1476 , Iririu Joinville, SC, 
CEP 89227045, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 
83.161.224/0001-02, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos 
termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 
 

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A filial registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE 
nº 42900835987 e CNPJ nº 83.161.224/0006-17, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à RUA SAI, 590 
, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, CEP 89202170 SC. 
Com capital destacado no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) 
 
 
 

OBJETO SOCIAL  
 

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E POSTO DE COLETA DE MATERIAL 
LABORATORIAL PARA EXAMES. 
 
 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 
 

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
do contrato social permanece em JOINVILLE/SC. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não 
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 
 
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes 
 
 
 
 
 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4BIXO78PLZKI0Rjrky3UrQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90282809953-CLEIA FUCK|88757293953-GISCARD SIERVO CONTE
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CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de “PROLLMED LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.”  
 
CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede no município de Joinville/SC, na rua Iririú, nº 1476, 
Bairro Iririú, CEP 89227-045. 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objeto a exploração dos seguintes ramos: - Laboratório 
de análises clínicas e posto de coleta de material laboratorial para exames.  
 
CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá abrir a qualquer tempo, instalar, manter e extinguir filiais e 
quaisquer outros estabelecimentos necessários ao bom desempenho das atividades consubstanciadas no 
objeto social em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências 
legais pertinentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.  
 
Parágrafo Primeiro: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42900811573, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0003-74, 
com sede no município de Joinville/SC, na Rua Otto Boehm, nº 477, sala 01, Bairro América, CEP 89201-
700, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado 
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Segundo: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42900811565, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0004-55, 
com sede no município de Joinville/SC, na Rua Abdon Batista, nº 47, 5º andar, sala 01, Centro, CEP 89201-
010, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado 
no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 
 
Parágrafo Terceiro: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42900835987, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0006-17, 
com sede no município de Joinville/SC, na Rua Saí, nº 590, Anita Garibaldi, CEP 89202-170, explorando 
o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado no valor de 
R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Quarto: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42900998703, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0011-84, com sede no 
município de Joinville/SC, na Rua Fátima, nº 807, Bairro Fátima, CEP 89229-101, explorando o ramo de: 
Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado no valor de R$500,00 
(quinhentos reais). 
 
 Parágrafo Quinto: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901033329, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0012-65, com sede no 
município de Joinville/SC, na Rua Quinze de Novembro, nº 8859, sala 02, Bairro Vila Nova, CEP 89237-
003, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado 
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Sexto: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901056973, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0013-46, com sede no 
município de Joinville/SC, na Rua Dr. Marinho Lobo, nº 80, Loja 02, Centro, CEP 89201-430, explorando 
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o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado no valor de 
R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Sétimo: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901094751, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0014-27, com sede no 
município de Joinville/SC, na Rua Anita Garibaldi, nº 961, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89203-332, 
explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado no 
valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Oitavo: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901135709, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0015-08, com sede no 
município de Joinville/SC, na Rua Pedro Lobo, nº 55, Centro, CEP 89201-430, explorando o ramo de: 
Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado no valor de R$500,00 
(quinhentos reais). 
 
Parágrafo Nono: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901135717, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0016-99, com sede no 
município de Joinville/SC, na Rua Dr. Carlos Heins Funke, nº 80, sala 02, Bairro Pirabeiraba, CEP 89239-
205, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado 
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Décimo: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901135725, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0017-70, com sede no 
município de Balneário Camboriú/SC, na Rua 1822, nº 400, sala 704, Edifício Ciaplan, Centro, CEP 88330-
484, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado 
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Décimo Primeiro: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901135733, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0018-50, 
com sede no município de Joinville/SC, na Rua Blumenau, nº 355, Bairro América, CEP 89204-250, 
explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado no 
valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Décimo Segundo: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901135741, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0019-31, 
com sede no município de Joinville/SC, na Rua Albano Schmidt, nº 2799, sala 02, Boa Vista, CEP 89205-
100, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado 
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Décimo Terceiro: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901141652, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0020-75, 
com sede no município de Itajaí/SC, na Rua Sete de Setembro, nº 2087, Sala 02, Bairro Fazenda, CEP 
88301-201, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital 
destacado no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Décimo Quarto: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901141661, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0021-56, 
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com sede no município de Joinville/SC, na Rua Lages, nº 119, Centro, CEP 89201-205, explorando o ramo 
de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado no valor de R$500,00 
(quinhentos reais).  
 
Parágrafo Décimo Quinto: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901141679, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0022-37, 
com sede no município de Camboriú/SC, na Rua José Francisco Bernardes, nº 863, sala 03, Centro, CEP 
88340-206, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital 
destacado no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Décimo Sexto: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901150121, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0023-18, 
com sede no município de Balneário Camboriú/SC, na Av do Estado Dalmo Vieira, nº 1690, sala 07, Bairro 
Ariribá, CEP 88338-640, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, 
com capital destacado no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Décimo Sétimo: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901153871, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0024-07, 
com sede no município de Joinville/SC, na Rua Alexandre Dohler, nº 129, sala 02, Centro, CEP 89201-
260, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado 
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Décimo Oitavo: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901153880, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0025-80, 
com sede no município de Joinville/SC, na Rua Itajaí, nº 299, sala 02, Centro, CEP 89201-090, explorando 
o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado no valor de 
R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Décimo Nono: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901153898, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0026-60, 
com sede no município de Itajaí/SC, na Rua Expedicionário Carlos Costa, nº 351, sala 02, Bairro Dom 
Bosco, CEP 88307-220, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, 
com capital destacado no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 
 
Parágrafo Vigésimo: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901186575, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0027-41, 
com sede no município de São Francisco do Sul/SC, na Rua Marechal Deodoro, nº 328, Sala 02, Centro, 
CEP 89240-000, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com 
capital destacado no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Vigésimo Primeiro: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na 
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901191862, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0028-
22, com sede no município de São Francisco do Sul/SC, na Rua Roberto Armando Hartmann Robaina, nº 
114, Bairro Rocio Grande, Centro, CEP 89240-000, explorando o ramo de: Posto de coleta de material 
laboratorial para exames, com capital destacado no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
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Parágrafo Vigésimo Segundo: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na 
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901191871, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0029-
03, com sede no município de São Bento do Sul/SC, na Rua Jorge Zipperer, nº 588, Centro, CEP 89280-
499, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado 
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Vigésimo Terceiro: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na 
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901212037, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0033-
90, com sede no município de Joinville/SC, na Rua Otto Boehm, nº 338, Bairro América, CEP 89201-700, 
explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado no 
valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Vigésimo Quarto: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901212029, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0032-09, 
com sede no município de Joinville/SC, na Rua Doutor Roberto Koch, nº 100, Bairro Atiradores, CEP 
89203-088, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital 
destacado no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Vigésimo Quinto: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901212045, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0034-70, 
com sede no município de Joinille/SC, na Rua Almirante Barroso, nº 683, Bairro América, CEP 89204-
200, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado 
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Vigésimo Sexto: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901212002, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0030-47, 
com sede no município de Joinville/SC, na Rua Conselheiro Arp, nº 630, Sala 02, Bairro América, CEP 
89204-600, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital 
destacado no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Vigésimo Sétimo: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901212011, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0031-28, 
com sede no município de Joinville/SC, na Rua Doutor João Colin, nº 404, Sala 02, Centro, CEP 89201-
300, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital destacado 
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Vigésimo Oitavo: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901212053, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0035-51, 
com sede no município de Rio Negrinho/SC, na Rua Pedro Simões de Oliveira, nº 609, Sala 02, Centro, 
CEP 89295-000, explorando o ramo de: Posto de coleta de material laboratorial para exames, com 
capital destacado no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Vigésimo Nono: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901222784, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0036-32, 
no município de Joinville SC, na Rua Coronel Procópio Gomes, nº 1221, sala 03, Bairro Bucarein, CEP 
89202-423, explorando o ramo de: Laboratório de análises clínicas e Posto de coleta de material 
laboratorial para exames, com capital destacado no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
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Parágrafo Trigésimo: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901234502 inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0039-85, 
no município de Joinville SC, na Rua Dona Francisca, nº 11699, Zona Industrial Norte, Joinville SC, CEP 
89219-900, explorando o ramo de: Laboratório de análises clínicas e Posto de coleta de material 
laboratorial para exames, com capital destacado no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 
 
Parágrafo Trigésimo Primeiro: A sociedade mantém uma filial devidamente registrada e arquivada na 
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o nº 42901234499, inscrita no CNPJ nº 83.161.224/0038-
02 no município de Itajaí SC, na Rua Indaial, nº 1389, sala 02, Bairro São Judas, CEP 88303-302, 
explorando o ramo de: Laboratório de análises clínicas e Posto de coleta de material laboratorial para 
exames, com capital destacado no valor de R$500,00 (quinhentos reais).  
 
Parágrafo Trigésimo Segundo: A sociedade mantém uma filia devidamente registrada na Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº 42901222792 e CNPJ nº 83.161.224/0037-13, no município de 
Lages SC, na Rua João Severiano Waltrick, nº 165, SALA, Centro, CEP 88501430, explorando o ramo de: 
Laboratório de análises clínicas e Posto de coleta de material laboratorial para exames, com capital 
destacado no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais)  
 
CLÁUSULA QUINTA. A sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 20 de 
Maio de 1991. DO CAPITAL SOCIAL, DAS QUOTAS, QUOTISTAS, AUMENTO DE CAPITAL E 
RESPONSABILIDADES.  
 
CLÁUSULA SEXTA. O capital social é de R$100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) 
quotas no valor nominal de R$1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda 
corrente do país e assim distribuído: 
 

SÓCIOS % QUOTAS VALOR TOTAL 
GISCARD SIERVO CONTE 50 50.000 R$50.000,00 
CLÉIA FUCK 50 50.000 R$50.000,00 
TOTAL 100 100.000 R$100.000,00 

 
CLÁUSULA SÉTIMA. 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 direto de 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente.  
 
CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social.  
 
CLÁUSULA NONA. Em caso de aumento de capital, os sócios o subscrevem em igualdade de condições 
e na proporção exata das quotas que possuem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. Os sócios não podem a qualquer título, serem avalistas de terceiros nem contrair 
dívidas além de sua capacidade econômica, de modo que possa comprometer a sociedade, ocasionando a 
penhora de suas quotas e que resulte no comprometimento do funcionamento da empresa, sob pena de 
sanção prevista no § único do art. 1.030 do Código Civil.  
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DA ADMINISTRAÇÃO, SUAS ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A Sociedade é administrada pelo sócio Giscard Siervo Conte, 
anteriormente qualificado, isoladamente, assinando pela empresa todos os atos administrativos, comerciais 
e financeiros da sociedade, próprios do cargo, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios sociais 
e a realização do objeto da sociedade, representando-a ativa e passivamente e em juízo ou fora dele, 
podendo celebrar contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, constituir procuradores em 
nome da sociedade com a especificação dos poderes conferidos e duração do mandato e praticar todos e 
quaisquer atos necessários a consecução dos objetivos sociais e a defesa dos interesses e direitos da 
sociedade. Parágrafo Primeiro: Compete exclusivamente ao administrador a movimentação de contas e 
aplicações bancárias e demais atos decorrentes da movimentação financeira da sociedade, assinar contratos 
que impliquem em onerosidade ou alienação de bens ou imóveis da sociedade, bem como aqueles 
relacionados com operações de crédito e/ou financiamento e ainda que impliquem em onerosidade, penhor 
ou hipoteca de ativos da sociedade; Parágrafo Segundo: Compete também exclusivamente ao administrador 
constituir procuradores com poderes específicos para representar a sociedade, desde que nos respectivos 
instrumentos de produção fiquem expressos claramente as atribuições, poderes e limitações dos outorgados, 
em especial com o disposto no parágrafo anterior, bem como o prazo de validade do instrumento; Parágrafo 
Terceiro: É vedado ao administrador usar o nome empresarial para avais, fianças, ou abonos de mero favor 
para fins que não sejam do objeto social.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O administrador responde solidariamente perante a sociedade e aos 
terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. É expressamente vedado à administração, atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA. Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício 
social, o administrador está obrigado a prestar a sócia, contas justificadas de sua administração, 
apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos: ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. O administrador e a sócia que prestarem serviços à empresa poderão 
receber remuneração a título de pró-labore. 
 
 
DA IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. A sociedade não responderá com seus bens por obrigação que seus 
sócios assumirem perante terceiros, ficando os bens gravados com as cláusulas de impenhorabilidade e 
inalienabilidade; igualmente, as quotas de capital são indivisíveis, inalienáveis e impenhoráveis.  
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Parágrafo Primeiro: As quotas de capital social deixarão de ser inalienáveis e poderão ser cedidas ou 
transferidas à terceiros tão somente com o consentimento expresso dos outros sócios, pelos votos 
correspondentes a, no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital social;  
 
Parágrafo Segundo: Caso não seja aprovada a cessão ou transferência de quotas, poderá o sócio 
interessado retirar-se da voluntariamente da sociedade, nos termos deste contrato;  
 
Parágrafo Terceiro: Os bens da sociedade deixarão de ser inalienáveis e poderão ser cedidos ou 
transferidos à terceiros tão somente por aprovação dos sócios, pelos votos correspondentes a, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) do capital social;  
 
Parágrafo Quarto: A inalienabilidade e impenhorabilidade das quotas e do patrimônio da sociedade, 
previstas nesta cláusula e nos respectivos parágrafos, não serão suprimidas nas hipóteses de doação, 
alienação, aquisição por herança ou outro ato que importe em transferência da titularidade das quotas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. As quotas sociais dos sócios não se comunicam com o patrimônio do 
seu cônjuge ou convivente (união estável); também são incomunicáveis os bens, direitos, obrigações da 
sociedade e a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do exercício do objeto social.  
 
Parágrafo Primeiro: O acréscimo patrimonial da sociedade após o casamento ou união estável também 
não se comunica com o cônjuge ou convivente (união estável);  
 
Parágrafo Segundo: A incomunicabilidade das quotas e do patrimônio da sociedade, prevista nesta 
cláusula e nos respectivos parágrafos, não será suprimida em qualquer tempo e será mantida mesmo nas 
hipóteses de doação, alienação, aquisição por herança ou outro ato que importe em transferência da 
titularidade das quotas.  
 
 
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E/OU PREJUÍZOS.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA. O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro 
de cada ano ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas 
pertinentes à matéria. Os resultados poderão ser atribuídos aos sócios, diferentemente de suas quotas de 
capital, sendo os prejuízos suportados pelos sócios, podendo os lucros, de comum acordo entre os sócios, 
serem distribuídos ou ficarem na reserva da sociedade.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Até quatro meses após o encerramento do exercício social, haverá um reunião 
dos sócios para:  
 
a) Tomar as contas dos administradores e detalhar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico; b) 
Designar administradores, quando for o caso; c) Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do 
dia.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. Por decisão dos sócios, poderá haver distribuição mensal dos 
lucros, na proporção da sua participação no capital social, tendo como base o lucro de exercícios anteriores 
ou por conta de período base ainda não encerrado, a título de antecipação. Parágrafo único: Por decisão da 
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totalidade dos sócios, a distribuição de lucro mencionada na cláusula anterior, poderá ser realizada 
diferentemente da proporção da participação de cada sócio no capital social. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias 
retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se 
distribuírem com prejuízo do capital, nos termos do art. 1.059 da Lei 10.406/2002.  
 
 
DAS REUNIÕES.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, que será 
convocada pelo administrador. 
 
 Parágrafo Primeiro: O anúncio de convocação para reunião será afixado em mural na sede da empresa 
com antecedência mínima de 10 dias;  
 
Parágrafo Segundo: Dispensam-se as formalidades de convocação nos parágrafos antecedentes, quando 
todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do 
dia;  
 
Parágrafo Terceiro: A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem por escrito, sobre 
a matéria, que seria objeto dela;  
 
Parágrafo Quarto: Realizada a reunião dos trabalhos e deliberações, será lavrada no livro de atas de 
reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelo administrador ou pela mesa; 
será apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação;  
 
Parágrafo Quinto: A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares 
de no mínimo 51% 51(cinquenta e um por cento) do capital social e, em segunda, com qualquer número.  
 
 
DA RETIRADA DE SÓCIOS.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA. No caso de um dos sócios desejar retirar-se da Sociedade, ficará 
sujeito ao direito de preferência previsto nesta cláusula.  
 
Parágrafo Primeiro: O sócio que pretender vender ou transferir suas quotas deverá notificar por escrito 
os outros sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo ser feita a Apuração de Balanço 
Especial da Sociedade, levantado na data da notificação, que servirão para base do preço por ela pretendido; 
 
Parágrafo Segundo: Ocorrendo esta hipótese, os sócios remanescentes terão, no prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar do recebimento da comunicação, a preferência na aquisição, no preço, no prazo e condições 
pretendidos;  
Parágrafo Terceiro: O prazo de preferência, previsto no parágrafo anterior, poderá ser aumentado com o 
consentimento do sócio notificante;  
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Parágrafo Quarto: Vencido o prazo, sem que tenha sido exercido o direito de preferência, as quotas 
poderão ser livremente transferidas; Parágrafo Quinto: Fica desde já autorizada a realização de dação em 
pagamento ou operação equivalente, sendo que, se for deliberado o pagamento total ou parcial em moeda 
corrente nacional, este deverá ser feito em um prazo mínimo de 12 (doze) meses, corrigido monetariamente;  
 
Parágrafo Sexto: Sendo o pagamento efetuado através de dação em pagamento ou operação equivalente 
com bens de propriedade da sociedade, deverá este ser realizado em um prazo mínimo de 30 (trinta) dias a 
contar da data da demonstração de interesse do sócio.  
 
 
DA EXCLUSÃO DE UM DOS SÓCIOS.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Pode o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, 
representando mais da metade do capital social, entender que este esta podo em risco a continuidade da 
empresa, em virtude de atos graves e que configure justa causa.  
 
Parágrafo Primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada 
para este fim devendo estar ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício 
do direito da defesa;  
 
Parágrafo Segundo: Será também, de pleno direito, excluído da sociedade o sócio declarado falido ou 
aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.  
 
Parágrafo Terceiro: No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor 
das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação 
patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus 
haveres lhe serão pagos em um prazo mínimo de 12 (doze) meses, corrigido monetariamente; 
 
Parágrafo Quarto: No caso de exclusão de sócio por excesso ou mau uso do mandato, serão descontados 
dos eventuais haveres que o sócio excluído teria direito, os valores relativos aos prejuízos que, 
comprovadamente, deu causa;  
 
Parágrafo Quinto: Podem os sócios remanescentes suprir o valor das quotas.  
 
 
DA INDENIZAÇÃO, DOS HAVERES E SUBSTIUIÇÃO DOS SÓCIOS HERDEIROS.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. O falecimento de qualquer dos sócios não prejudicará a continuidade 
da sociedade, devendo os sócios remanescentes restituir aos herdeiros do falecido o que lhe couber no 
patrimônio, proporcionalmente à sua representação no capital social, conforme disposto nos parágrafos 
seguintes: 
Parágrafo Primeiro: Os sócios remanescentes deverão pagar, aos herdeiros do sócio falecido, os haveres 
respectivos ao montante do capital em um prazo mínimo de 12 (doze) meses, corrigido monetariamente;  
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Parágrafo Segundo: Com a finalidade de ser evitada a dissolução dos objetivos sociais neste contrato 
pactuados, em razão de falecimento a sociedade prosseguirá, vedada a figuração dos herdeiros no quadro 
societário, se fazendo representar na forma da lei e tendo todos os seus direitos perante a sociedade 
indenizados conforme balanço especial levantado para este fim, e sendo pagos conforme parágrafo acima 
exposto;  
 
Parágrafo Terceiro: Só será permitido o ingresso de herdeiros se autorizado pela totalidade dos sócios 
remanescentes, como forma de proteção ao “affectio societatis” presente na relação contratual, podendo 
estes optar pela indenização das quotas do de cujos ou o ingresso de herdeiros na sociedade; 
 
Parágrafo Quarto: A retirada, exclusão ou morte de sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da 
responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 (dois) anos depois de averbada a resolução da 
sociedade.  
 
 
DA DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias 
indicadas na lei ou no contrato:  
a) aprovação das contas da administração;  
b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado; 
c) a destituição dos administradores;  
d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;  
e) a modificação no contrato social;  
f) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;  
g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;  
h) o pedido de recuperação judicial. 
 
Parágrafo Primeiro: As deliberações dos sócios serão tomadas: 
 
I) pelos votos correspondentes, a 100% (cem por cento) do capital social, nos casos previstos nas letras “e” 
e “f”; 
 II) pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos previstos nas letras “b”, “c”, 
“d” e “h”;  
III) pela maioria dos presentes, nos demais casos previstos no contrato ou na lei.  
 
Parágrafo Segundo: As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria simples de votos, contados 
segundo o valor da quota de cada um; Parágrafo Terceiro: As deliberações tomadas de conformidade com 
o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes;  
 
Parágrafo Quarto: A sociedade será dissolvida nos casos legais e/ou por consenso dos sócios, através de 
reunião devidamente registrada. A reunião dos sócios que decidir a dissolução da Sociedade determinará a 
sua forma, funcionamento, prazos e liquidante.  
 
DISPOSIÇÕES GERAIS.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA. Os casos omissos no presente contrato serão disciplinados pelos 
artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil (Lei 10.406/2002) e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades 
Simples (Lei 10.406/2002, artigos 997 e 1.038). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA. Fica eleito o foro da comarca de Joinville/SC para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro for 
de seu eventual domicílio. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 
 
JOINVILLE/SC, 17 de dezembro de 2019. 
 

 
_____________________________________________ 

GISCARD SIERVO CONTE 
 

 
 

_____________________________________________ 
CLEIA FUCK 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
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Chancela 592700755446248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski -  Secretária-geral em exercício
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Cpf: 90282809953 - CLEIA FUCK

Cpf: 88757293953 - GISCARD SIERVO CONTE

NIRE 42900835987
CNPJ 83.161.224/0006-17
ENDERECO: RUA SAI, JOINVILLE - SC
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20195004132

NIRE 42201436862
CNPJ 83.161.224/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2020
SOB N: 20195004132
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963468

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

           O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CERTIFICA que a

Pessoa Jurídica abaixo, se encontra devidamente inscrita sob o número 963468, desde 

23/12/2014, nos termos da Lei Federal 6.839/80.

Estabelecimento DB DIAGNOSTICOS DO BRASIL FIL 0015

Mantenedor DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

CNPJ 12.433.420/0016-27

Endereço R CARDOSO DE ALMEIDA 1460 - PERDIZES - SAO PAULO - CEP:
05013001

Classificação LABORATORIO CLINICO

Responsável Técnico CARLOS ALBERTO MAYORA AITA - CRM nº 68189

Validade deste Certificado
31/12/2020 

Este Certificado deve ser renovado anualmente ou quando da alteração de qualquer um

de seus itens e afixado em local visível ao público em geral.

São Paulo, 13 de Janeiro de 2020.

DR. ANGELO VATTIMO

Diretor 1º Secretário

4 B 2 3 C 7 5 7 A E 3 1 1 C D D 6 E D 9 6 C 2 9 9 0 B 6 A C 9 2

Emitido através do site http://www.cremesp.org.br em 13/01/2020 às 16:34:19
A autenticidade deste Certificado poderá ser verificada no endereço:
http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=ServicosEmpresasConsultaCertificado

Rua Frei Caneca, 1.282 - Consolação
Cep: 01307-002 - São Paulo-SP
Telefone: (11) 4349-9900 / www.cremesp.org.br











 

 

 

 

 

 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Prefeitura Municipal de SÃO PAULO

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CMVS: 355030801-864-001016-1-3 DATA DE VALIDADE: 06/12/2021

Nº PROCESSO:
Nº PROTOCOLO: 6018.2018/0029684-8 Data do Protocolo: 10/07/2018
SUBGRUPO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRUPAMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/02 LABORATÓRIOS CLÍNICOS
OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

DETALHE: 088 ANÁLISES CLÍNICAS E  PATOLOGIA CLÍNICA

RAZÃO SOCIAL: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA: DB - DIAGNOSTICO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 12.433.420/0016-27
LOGRADOURO:  CARDOSO DE ALMEIDA NÚMERO: 1460
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Perdizes
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
CEP: 05013-001 UF: SP
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: MARCELO ORTEGA RUIZ
CPF: 14432504811 CONSELHO REGIONAL: CRBM
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 6136 UF: SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO MAYORA AITA
CPF: 55063977049 CONSELHO REGIONAL: CRM
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 68.189 UF: SP

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO PAULO
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO
SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS
EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS
ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS
LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA
PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SÃO PAULO 06/12/2018
LOCAL DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1557154669469

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância
Sanitária, no endereço: http://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/




