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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONT 

IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL oo 
PREGÃO PRESENCIAL N2  2018.10.01.1 - SRI' 

NOVATERRA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n2  26.760. 	Zis' - 0, 
localizada na Rodovia BR-116, Km 211, flQ  2.100, Bairro Jabuti, CEP: 61.760-000, no 
Município de Eusébio, no Estado do Ceará, vem perante V. Sa., tempestivamente, por 
seu representante legalmente Sr. Washington Renato Furtado Filho, brasileiro, casado, 
empresário, portador do Registro Geral de n2  372306 SSPCE e inscrito CPF (MF) sob o 
n2  042.345.023-91, residente e domiciliado na Rua Marcos Macedo n2  247, Apto. n2  
301 Bairro Aldeota, Município de Fortaleza, Estado do Ceara, CEP 60.150-
190habilitado que ao final assina, IMPUGNAR o edital relativo ao PREGÃO 
PRESENCIAL N2  2018.10.01.1 - SRI', de acordo com os fatos e os fundamentos 
jurídicos que serão trazidos a seguir. 

BREVE ESCORÇO FÁTICO 

A Prefeitura Municipal de Horizonte, por intermédio de sua Pregoeira, divulgou 
o Edital do Pregão Presencial acima identificado, cujo objeto é a "Seleção de melhor 
proposta para o registro de preços visando futuros e eventuais contratações de 
empresas para a prestação de serviço de coleto, transporte e incineração de resíduos 
sépticos (lixo hospitalar) provenientes da rede pública municipal de saúde de 
Horizonte/CE, conforme especificações comidas no Termo de Referência" do Edital. 

Com efeito, plenamente interessada em participar da licitação em comento, a 
impugnante analisou cuidadosamente os termos do edital divulgado. Nesta análise, 
porém, verificou que o instrumento convocatório está maculado de irregularidades, 
tendo em vista a presença de possíveis descumprimentos à legislação e ao 
entendimento jurisprudencial, o que acarretará a perda da vantajosidade do certame. 

Diante disso, conforme será especificamente tratado no tópico atinente à 
fundamentação jurídica, deve o instrumento convocatório passar pelas correções que 
ora se sugere, alinhando-o às Leis vigentes e às determinações dos Tribunais de 
Contas, a fim de que este possa efetivamente atender ao Interesse Público pretendido. 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
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DA AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA QUANTO AO REGISTRO NO CREA DOS ATESTADOS D 
CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL 

O referido Edital, ao tratar da qualificação técnica das empresas licitantes, traz 
o que se segue: 

6.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.5.1. Prova de inscrição ou registro da LICITANTE junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da 
localidade da sede da PROPONENTE, que conste responsável(eis) 
técnico(s) com aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente ao objeto da licitação. 
6.5.1.1. Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o 
registro ou inscrição na entidade profissional competente deverá 
portar o visto no CREA/CE, na forma da Resolução CONFEA ri. 
413 de 27 de junho de 1997, por ocasião da contratação. 
6.5.2. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, com identificação do 
assinante, comprovando que a LICITANTE esteja executando 
ou tenha executado serviços compatíveis ou similares com o 
objeto da licitação. 
6.5.2.1. Em se tratando de atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito privado, este deverá vir com firma 
reconhecida do assinante. 
6.5.3. Licença Ambiental para Operação, em nome da LICITANTE, 
expedida por órgão de controle Estadual do Meio Ambiente, para 
a operação de coleta, transporte e incineração de resíduos 
sépticos (lixo hospitalar), na forma da resolução CONAMA N9  
237/97 de 19/12/1997, amparada pela LEI N2  6.938 de 
31/08/1981. 

É possível se verificar que o edital não cumpre por completo as exigências 
legais dispostas na Lei n2. 8.666/93, Lei Geral das Licitações. Ora, em momento algum 
se exi!e ue as emeresas intere . u  no •resente certame a.resentem atestado de 
capacidade técnico operacional averbado junto a entidade profissional competente, 
tampouco se exige a comprovaaJe que o profissional responsável técnico pelo 
serviçp prestado o tenha, ou mesmo que 	testados de capacidade técnica 
profissional a serem apresentados est .am registrados no CREA. 
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Entretanto, a ausência de tais requisitos se demonstra uma afronta ao dispo 
na Lei das Licitações. O art. 30 da referida lei exige que, para a qualificação técnica da 
empresas, será necessária a comprovação dessas condições. In verbis: 

"Art 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-
se-á a: 
/ - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
/1 . comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em característicos, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para 
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos; 

§ 79 A comprovação de aptidão referida no inciso 11 do 
"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a 
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, 
limitadas as exigências a: 
1 - capacitação técnico-profissional: comprovação do 
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 
vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos;" (grifos nossos) 

Ilustre Pregoeira, de pronto, observa-se que a lei obriga à Administração exigir 
dos licitantes, entre os requisitos para a habilitação, mais especificamente no tocante à 
qualificação técnica, a comprovação de aptidão técnica genérica (registro ou inscrição 
da empresa em entidade profissional competente) e a comprovação de aptidão técnica 
específica - apresentação de responsável técnico e atestados, devidamente registrados 
na entidade profissional competente, relativos à exe uçãde serviços compatíveis, em 
características, quantidades e prazos ao licitado. 
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As licitações que visam à contratação de serviços e fornecimentos deverão 
observar as exigências constantes no art. 30 da Lei n.0  8.666/93, sob pena de 
descumprir a legalidade e, por conseguinte, eivar o certame de nulidade. 

Dessa forma)  deve-se exigir no edital de forma concomitante 1) que o registro 
de atestado de aptidão técnica da empresa seja feito em entidade profissional 
competente, a que por lei possui essa incumbência; 2) e que se exija 
apresentação de atestados de capacidade técnica profissional, em nome do 
responsável técnico indicado, os quais também deverão estar registrados no 
CREA. 

Tal entendimento já foi inclusive proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça. Veja-se: 

'RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - 
ARTIGO 30, II, § 19  DA LEI N. 8.666/93 - CERTIFICAÇÃO DOS 
ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - AUSÊNCIA DE 
REGISTRO NO CREA - VIOLAÇÃO À LEI DE LICITA ÇÃc?. 
O artigo 30, inciso II, § 12  da Lei de Licitações, determina a 
comprovação de aptidão técnica, no caso de licitações 
pertinentes a obras e serviços, por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
certificados pela entidade profissional competente. 
I:i casa, porém, a empresa recorrida foi excluída de processo 
licitatá rio, na fase de habilitação, por não ter registrado no CREA 
o atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito privado, que 
comprovava a execução de estrutura metálica com vão livre 
superior a vinte metros, conforme determinava o Instrumento 
Edita Iício. 
É certo que o edital pode estabelecer exigências que 
particularizem as diretrizes elencadas pela lei, para que seja 
realmente aferida a capacidade técnica e operacional das 
empresas candidatas à execução da obra ou serviço. Não se pode, 
todavia, admitir a faculdade de excluir disposições legais 
que têm por finalidade justamente a garantia das 
informações apresentadas pelas licitantes por órgão oficial. 
A presunção de autenticidade de documento fornecido por 
empresa particular é meramente iuris tantum e cede em face 
de lei que determina a certificação por entidade profissional, 
com status de representante da categoria e, portanto, em 
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condições de aferir questões alusivas à capacitação técnica. 
Recurso especial provido." 
(REsp 324.498/SC, Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data 
de Julgamento: 19/02/2004, T2 - SEGUNDA TURMA) 

Por este fato, constata-se que não é suficiente para suprir a exigência da Lei 
8.666/93, no caso de licitações pertinentes a serviços, a simples apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, uma vez que 
existe a expressa obrigatoriedade de que tais atestados sejam certificados pela 
entidade profissional competente. 

Toda vez que a atividade-fim da licitante estiver sujeita à inscrição no Conselho 
Regional ou em outro órgão classista, é imprescindível exigir a apresentação de 
atestados registrados na entidade profissional competente. No caso em apreço, os  
s-rvi •  k 	e 	 • e corte e destina ão final de resíduos sólido 	• ' 	calizados 
pelos Conselhos Regionais de 	Engenharia e ,Agronomia - CREA, 	pois trat  e,  .r 
aflvsde-hm da profissão de engenheiro, o qual é qGTflicido para ser responsável 
técmco dos serviços de coleta, limpeza e transporte de resíduos sólidos, conforme 

a m b i e n  ai 

e. 	e 

- 	O profissional engenheiro é competente para acompanhar todas as etapas do 
processo de manejo dos resíduos sólidos: acondicionamento; coleta e transporte, 
tratamento; e monitoramento ambiental de todas as classes de resíduos sólidos. 

Cite-se a legislação aplicável: 

"DECRETO NQ 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933. 

Art. 28. São da competência do engenheiro civil: 

li) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das 
obras peculiares ao saneamento urbano e rural; 

Art. 29. Os engenheiros civis diplomados segundo a lei 
vigente deverão ter.- 

b) 

er:

b) aprovação na cadeira de "Saneamento e Arquitetura" 
para exercerem as funções de Engenheiro San it4rio;" 

"RESOLUÇÃO N9  218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 
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Art. 1 - Para efeito de fiscalização do exercício profission 
correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, 
ficam designadas as seguintes atividades: 
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 
parecer técnico; 
Atividade 07- Desempenho de cargo efunção técnica; 
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e 
divulgação técnica; extensão; 
Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de 
qualidade; 
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 
Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 
Atividade 14- Condução de trabalho técnico; 
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, 
operação, reparo ou manutenção; 
Atividade 16- Execução de instalação, montagem e reparo,- 
Atividade 

eparo;
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e 
instalação; 
Atividade 18- Execução de desenho técnico. 

Art 7 9  Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO 
DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: 
1 - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo V desta 
Resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de 
rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de 
abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, 
barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes 
estruturas; seus serviços afins e corre/atos. 
(..j 
Art. 18- Compete ao ENGENHEIRO SANITARISTA: 
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1 - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 12  desta 
Resolução, referentes a controle sanitário do ambiente; 
captação e distribuição de água; tratamento de água, esgoto 
e resíduos; controle de poluição; drenagem; higiene e 
conforto de ambiente; seus serviços afins e correlatos." 

"RESOLUÇÃO NQ 310, DE 23 JUL 1986. 
Discrimina as atividades do Engenheiro Sanitarista. 
(«.) 
Art. l - Compete ao Engenheiro Sanitarista o desempenho 
das atividades 01 a 18 do artigo 12  da Resolução n2  218/73 
do CONFEA, referente a: 
sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, 

reservação, distribuição e tratamento de água; 
sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias 

(esgoto) em soluções individuais ou sistemas de esgotos, incluindo 
tratamento; 
coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo); 
controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição 

ambiental; 
• controle de vetores biológicos transmissores de doenças 

• (artrópodes e roedores de importância para a saúde pública); 
• instalações prediais hidrossanitá rias; 

• . saneamento de edificações e locais públicos, tais como piscinas, 
parques e áreas de lazer, recreação e esporte em geral; 
• saneamento dos alimentos. 
Art 2 - Aplicam-se à presente Resolução as disposições 
contidas no artigo 25 da Resolução 0 218/73 do CONPEA. 
Art. 39  - Os Engenheiros Sanitaristas integrarão o grupo ou 
categoria da engenharia - modalidade civil - prevista no Art. 
6, letra "a' da Resolução n9  232/75 ou Art fl, letra "a' da 
Resolução n9  284/83. 
Art 49 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
Art 59  - Revogam-se as disposições em contrária" 

Q Tribunal Regional Federal da 2i1  Região demonstra, em julgado, que é 
atribuição do CREA flçraIig..a atiujrbdp ar  licitada, razão pela • ual os atestados de 
capacidade técnica a serem a rçjgorados4e. 	rijra.osnessaentida.e,so 
pena de não tertTiVai a e considerada: 	x 
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"FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  ATINENTES AO PROFISSIO 
DA ENGENHARIASANITÁRIA, EM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO 
DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO. 
Conforme assentado na Resolução n2  218, é atribuição do 
CREA a fiscalização das atividades desenvolvidas pelo 
responsável técnico contratado pelo município para a coleta 
de lixo, por se tratar de engenheiro sanitarista, profissional 
cujo trabalho está sujeito àfiscalização pelo CREA/RS." 
(REMESSA EX OFFICIO 200504010205420. Relator(a) EDGARD 
ANTÔNIO LIPPMANN JÚNIOR. TRF4. QUARTA TURMA. Fonte: 
DJ 08/11/2006 PÁGINA: 489) 

Reitera-se que, conforme decidiu o ST) no já citado REsp n. 324.498, a 
presunção de autenticidade de documento fornecido por empresa particular é 
meramente relativa e cede em face de lei que determina a certificação por entidade 
profissional, com status de representante da categoria e, portanto, em condições de 
aferir questões alusivas à veracidade cio documento e capacitação técnica. 

Portanto, não há dúvida de que o edital carece de reforma, mais 
especificamente no quesito qualificação técnica, para que se exija 
expressamente dos licitantes que os atestados em nome das empresas estejam 
registrados no CREA, bem como para acrescentar a exigência referente à 
qualificação técnico profissional, com apresentação de atestados também em 
nome dos responsáveis técnicos, conforme previsão legal, os quais por óbvio 
deverão estar registrados no CREA. 

DA INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE LEGISLAÇÃO REVOGADA - NECESSIDADE DE 
INCLUSÃO DE EXIGÊNCIA QUANTO AO ART. 38 DA LEI NQ 222/2018 

Ademais, conforme consta no item "2. JUSTIFICATIVA" do Termo de Referência 
do Edital o mesmo baseia-se na Lei Federal RDC n2  306/2004, como lei que 
regulamenta as boa práticas de gerenciarnento dos resíduos de serviços de saúde, 
senão vejamos: 

"( ..) A/ém disso, fundamenta-se na Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC :; 306, de 07 de dezembro de 2004 - 
ANVISA, que dispõe as condições para os municípios elaborarem 
os seus planos de recolhimentos de residu04 sépticos (Lixo 
Hospitalar) provenientes dos serviços de saúde. 
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No entanto, a referida lei encontra-se revogada do nosso ordenamento 
Jurídico, de forma que o edital deve obrigatoriamente ser reformado. 

A lei em vigor na qual deve se basear o instrumento convocatório da referida 
licitação é a Lei Federal n2  222/2018, publicada no DOU n° 61, de 29 de março de 
2018, e que traz no Art. 92 a revogação da norma anterior. In verbis: 

t4rt. 92 - Fica revogada a Resolução da Diretoria Colegiada 
RDC .4nvlsa n9  306, de 7 de dezembro de 2004, a partir da 
entrada em vigor desta Resolução." 

Além disso, é importante salientar que o Art. 38 da nova lei que regulamenta as 
boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, Lei nú 222/2018, 
trata dos veículos de transporte dos RSS, que não podem ser dotados de sistema de 
compactação ou outro sistema que danifique os sacos contendo os resíduos 
hospitalares. Senão vejamos: 

"Art. 38 Os veículos de transporte externo dos RSS não 
podem ser dotados de sistema de compactação ou outro 
sistema que danifique os sacos contendo os RSS. exceto parq 
os RSS do Grupo 11" 

Ocorre que esta determinação legal é imprescindível para a regular prestação 
dos serviços, para a saúde dos prestadores e da população em geral, pois, caso esses 
sacos sejam danificados e os resíduos fiquem expostos, o mínimo contato das pessoas 
com esse material põe em risco a saúde das mesmas. Apesar disso, para a surpresa da 
impugnante, o Edital não trata desse assunto. 

Por isso, faz-se imprescindível que se inclua no instrumento convocatório do 
PREGÃO PRESENCIAL N2  2018.10.01.1 - SRP, entre os documentos necessários para a 
habilitação das empresas licitantes, um Termo de Compromisso assinado pelas 
empresas onde as mesmas se comprometerão, expressamente, a não utilizarem na 
prestação de serviços caminhões que não contenham sistemas de compactação ou 
outros sistemas que venham a danificar os sacos contendo os RSS, seguindo a 
determinação legal contida no Art. 38 da Lei Federal n° 222/2018. 

Frise-se que no caso em tablado o ato convocatório é extremamen genérico, 
deixando de exigir requisitos expressos da legislação, os quais são imprscin veis 
para a aferição da qualificação técnica do licitante para executar o serviço. 
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Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Fortaleza, 15 de out 
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Não há como se admitir que o edital nem sequer exija a apresentaçScrd 
documentação referente ao responsável técnico, ou ainda que os atestados das 
pessoas jurídicas estejam registrados na entidade profissional competente, muito 
menos que seja omisso em relação a expressas determinações legais referentes ao 
objeto da licitação. 

Dessa forma. verifica-se claramente que o edital deve ser alterado parg 
que seja incluído um Termo de Compromisso entre os documentos de 
habilitação, no qual os licitantes se comprometam a seguir a determinação 
disposta no Art. 38 da Lei Federal n2  222/2018, 

CONCLUSÃO E PEDIDO 

Pelo exposto, a impugnante requer que V. Sa. realize as modificações 
necessárias no edital do PREGÃO PRESENCIAL N2  2018.10.01.1 - SRP, em virtude dos 
vícios elencados nesta peça, realizando o ajuste das condições de habilitação 
técnica, no sentido de exigir o registro no CREA dos atestados de qualificação 
técnica da empresa e dos profissionais. 

No mais, requer que o edital extirpe de seu texto menção a legislações 
revogadas, baseando-se na lei em vigor que regulamenta as boas práticas de 
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, qual seja a Lei n2  222/2018, 
dando ênfase ao disposto no Art. 38 entre os documentos de habilitação, 
exigindo dos licitantes declaração de cumprimento de tal norma, para o regular 
prosseguimento do certame. 

Por fim, realizadas as devidas correções, requer que seja reaberto o prazo 
estabelecido no início do procedimento licitatório. 
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CONTRATO SOCIAL - SOCIEDADE LIMITADA 
NOVATERRALOCAÇÃOESERVIqOl 

WASHINGTON RENATO FURTADO FILHO, brasileiro, casado, sob o regime de separação total 
de bens, empresário, residente e domiciliado nesta capital a Rua: Marcos Macedo, 247, Apto. 301 
- Aldeota - CEP 60,150-190, portador da cédula de identidade N°. RG 372.306-SSP-Ce e CRE. 
N°. 042.345023-91 e, 

W3R PARTICIPAÇÕES S.A, pessoa jurídica dorniciliada no Brasil, com sede na rua 
Desembargador Leite Albuquerque N°. 1555-Sala 03, Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP. 60.150-150 
NIRE no 23300039394, despacho de 06/1212016, CNPJ. N°. 26,668.807/0001-90. representada 
pelo Diretor Presidente, o Sr. WASHINGTON RENATO FURTADO FILHO, brasileiro, casado, sob 
o regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado nesta capital a Rua: 
Marcos Macedo, 247, Apto. 301 - Aldeota - CEP 60.150-190, portador da cédula de identidade 
N°. RG 372.306-SSP-Ce e CPF. N°. 042.345.023-91 e. 

Todos, aqui qualificados e identificados, domiciliados na cidade de Fortaleza, Capital do Estado 
do Ceará, têm entre si, justos e contratados, a constituição de uma SOCIEDADE LIMITADA, que 
se regera pelas clausulas e condições seguintes, e. nas omissões, pela legislação especifica que 
disciplina essa forma de sociedade. 

lo - DENOMINAÇÃO E SEDE  

A sociedade girará sob o nome empresarial de NOVATERRA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 
com sede e foro jurídico na cidade de Eusébio, Estado do Ceara. na Rod. BR 116. N. 2100. km 
21;  Jabuti, CEP. 61.760-000. 

2o - CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social da sociedade é de R$1.000.000,00 (Hum milhão de reais), correspondente a 
1.000.000 (Hum milhão) cotas de capital social de valor nominal de R$ 1,00 (Num real), serdo 
integralizado neste ato em moeda corrente do pais o valor de R$ 5.000,00(Cinco mil reais) pelo 
sócio Washington Renato Furtado Filho, e o restante no valor de R$ 995.000,00 (novecentos e 
noventa e cinco mil reais) a integralizar em moeda corrente no período de: 01/1212016 a 
01/12/2018, e distribuído da seguinte maneira: 

Sócios Quotas 
subscritas 

Quotas 
integralizadas 

Quotas 	a ' Capital 	Social 
integrakzarJ Total 
R$ 195.000,00 	R$ 200.00000 Washington Renato Furtado Filho 200.000 R$ 5000,00 

W3R Participações S.A 800.000 R$ 800.000q4 R$ 800.00000 

Totalizando 	- 1.000.000 R$ 5.000,00 R$ 995.000.00 j  R$ 1.000.000.00 

ao - OBJETIVOS SOCIAIS 

A sociedade terá por objetivos: 
a) Coleta e transporte de resíduos domiciliares, de feiras livres, hospitalares e de 

estabelecimentos de saúde, comerciais, industriais. reciclados e de todos aqueles 
resultantes dos serviços de varrição e de limpeza de vias e logradouros, coleta seletiva de 
matérias reciclaves-381 1-4/00: 

b) Locação de caminhões, máquinas pesadas e todo tipo de equipamento rodoviário-7719-
5/99; 

c) Varrição manual e mecânica de vias e logradouros-8129-0/00; 
d) Manutenção e conservação de vias e logradouros-8129-0100. 

A Junta CQmcrçia.l do Estado do Ceará certifica que o documento protocolizado subo n° 16/288794-9, referente à empresa NOVATERRA 
LOCACAO E SER VÍCOS LTDA, NIRE 2320178157-2, foi deferido e arquivado sob o n" 232017$1572, em 26112/2016. A validação deste 
documento poderá ser feita no sue desta Junta Comercial - hup://www.jucec.ce.gov,br/, informe o ri*  do protocolo e sua chave de segurança 
9RSXF. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 29/12/2016 às 09:25, por Lenha Cardoso de Alencar Seraine - Secretária 
Geral. 
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CONTRATO SOCLAS  -  SOCIEDADE LTADA 
PIO VATERRA II.00AÇAO E SERVOSLtD*I ., 	-. 

e) Limpeza e conservação de monumentos, de faixas be'aFeide pi-esa,°de praças, parque* 
e áreas ajardinadas-8129-0100 ' 

1) Remoção manual e mecânica de entulho-3811-4/00; 
g) Desassoreamento de bocas de lobo e galerias pluviais e redes de água-8129-0/00; 
h) Locação de veículos-771 1 -0/00: 
1) coleta de resíduos perigosos-3812-2/00; 
j) Locação de maquinas e equipamentos-7719-5/99; 
1) Pintura e sinalização horizontal e vertical de vias e rodovias-4211-1102. 
m) Locação de mão de obra-7820-5/00: 
n) Lavagem de veículos-4520-0105. 
o) Compra e venda de materiais reciciáveis-4687-7/03, 

4o - PRAZO. DURAÇÃO E INICIO DA ATIVIDADE  

A duração da sociedade será por tempo indeterminado e suas atividades serão iniciadas com o 
arquivamento deste contrato na Junta Comercial do Estado do Ceará 

o 50 - TRANSFERENCIA DAS COTAS 

As cotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros, total ou 
parcialmente, sem o consentimento dos outros sócios, que fica assegurado. em igualdade de 
condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas á venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. Caso os sócios não exerçam o direito 
de preferência por escrito, então tais cotas poderão ser cedidas ou transferidas para terceiros. 

60  - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

A responsabilidade dos sócios na forma da Lei é restrita ao valor de suas cotas, porém todos 
respondem solidariamente pela integralTzação do capital social 

70 - ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA 

A administração e o uso da denominação social serão exercidos pelo sócio WASHINGTON 
RENATO FURTADO FILHO, que assinará separadamente todos os documentos com amplos 
poderes no uso da denominação social da empresa exclusivamente nos negócios de interesse da 
sociedade. Porém, fica proibido o uso da empresa em negócios particulares e em atividades 
estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações em favor de qualquer cotista ou 
terceiros, tais como fianças, abonos e endossos. 

Paráqrafo Único: Poderão ser nomeados outros administradores, sócios ou não, em reunião 
regularmente instalada, com aprovação de sócios, que representem a maioria do capital social, se 
o nomeado for sócio, e. se não for, com a de sócos, cuja participação no capital social componha 
a maioria prevista no art. 1 061 do Código Civil; definir-se-ão então os poderes e será fixada a 
duração do mandato: os nomeados poderão ser destituidos a qualquer tempo: cópia da ata da 
reunião que nomear ou destituir administrador será arquivada na Junta Comercial: o nomeado 
será investido no cargo no prazo máximo de trinta dias da nomeação mediante termo de posse no 
livro de atas da administração e. dentro dos deç dias, seguintes, requererá a averbação de sua 
nomeação na Junta Comercial, na forma da lei 

80 - RESULTADO DO'tXERCICIO 

2 

A Junta Comercial do Estado do Ceará cenifica que o documento protocolizado sob o nó  161288794-9, referente à empresa NÕVATERRA 
LOCACAØ E SERVICOS LTDA, NIRE 2320178157-2, foi deferido e arquivado sob o n°23201781572, em 26/12/2016. A validação deste 
documento poderá ser feita no sitie desta Junta Comercial - http://www.juccc.ce,gov,br/, informe o n° do protocolo e sua chave de segurança 
9RSXF. Este documento foi autenticado e ussinado digitalmente em 29/12/2016 às 09:25, por Lenha Canloso de Alencar Sensine Secretária 
Onai 
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COWTWATO SOCIAL - SOCEDADE LUTADA 
NOVATERRALOCAÇAOE ~OS L4'DA : ." :" ." 

' 	Ao término de cada exercício social, em 31 de dezer,bfo d* adaat,des administradores 
prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do resultado econômico. Os lucros ou prejuízos que se verificarem serão 
divididos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas cotas de capital 

aráarafo Único: Os sócios poderão deliberar pelo levantamento de balanços intermediários, em 
prazos inferiores a um ano, dando-se ao resultado apurado a destinação prevista nesta cláusula. 

90- DEUBERACÃO DOS sõcios  

Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre 
as contas e designarão administrador (es), quando for o caso 

lOo- FILIAIS 

Presentemente, esta sociedade não terá filial. Entretanto, poderá abri-Ias oportunamente em 
qualquer parte do Território Nacional, se assim for conveniente aos interesses sociais e a critério 
de todos os sócios, mediante alteração contratual. 

ilo- REMUNERACÃO oos sócios 

O sócio no exercício de administrador e de cargos na sociedade terá direito a uma retirada 
mensal, a titulo de pró-labore, respeitados os limites estabelecidos pela legislação do Imposto de 
Renda em vigor. 

12o - DISSOLUCÃO DA SOCIEDADL 

Se na vigência do presente contrato ocorrer à interdição, retirada ou falecimento de um dos 
sócios, a sociedade não se dissolverá. Os herdeiros do interditado, retirante ou de "de Cujus", 
nomearão um único herdeiro, para substituir na sociedade o sócio Impedido, retirante ou falecido. 
Caso contrário, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros do impedido, retirante ou 
falecido, o valor de sua cota de Capital e demais haveres, apurado em balanço especialmente 
levantado para este fim. 

13o -DECLARAÇÃO  

O(s) administrador(es) declara(m), 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. que os impeça de 
exercer qualquer atividade mercantil. 

14* - DEUBERACÕES MAJORITÁRIAS 

As deliberações sociais serão tomadas pelos sócios que representam a maioria simples do c4pital 
social, inclusive no que diz respeito à exclusão de sócio. dissolução e extinção da sociedade. 	/ 

150 - FUNDAMENTOS 

3 

A Junta Comercial do Estado do Ceará certifica que o documento protocolizado sob o n 16/288794-9, referente à empresa NOVATERRA 
LOCACAO E SERVICOS LTL)A, NlR.E 2320178157-2, foi deferido e arquivado sob o n" 23201781572, em 2611212016. A validaçSo deste 
documento poderá ser feita no sue desta Junta Comercial - http://www.jucec.ce.gov.br/,  informe o n°  do protocolo e sua chave de segurança 
9RSXF. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 29/12/2016 às 09:25, por Lanira Cardoso de Alencar Seraine '- Secretária 
Geral. 
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1 
PA 

FURTADO FILHO 

SSA 
Washingt' Rena 	flado Filho 
Diretor Pr:-.idente 

- 	 CONTRATO SOCIAL — SOCIEDADE L*HTADA 
NOVATERRA IOCAÇAO E SV1ÇOS (IDA 

' 	A sociedade será regida pelas disposições do Código Civil, Cet n'°•10;40e.1b 10 de janeiro •e 
2002. 

16o-FORO 

Em casos omissos, as pendências e as duvidas suscitadas durante a vigência do presente 
contrato, serão resolvidos de acordo com a legislação em vigor, ficando eleito o foro da cidade de 
Fortaleza, Estado do Ceara, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam este documento, em 04 (quatro) vias de igual 
forma e teor, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Eusebio-Ce. 01 de De ambro de 2016. 

Testemunhas: 

ttÀYia &cSLJ'° 

CrisUana Batista Dantas 
CPF n.°  616.850.543-15 
RG n.°  95010001006 SSP/CE 

%frn42a Pggmn4a 
Sherida Maria dos Santos Pereira 
CPF n.°  962.733.483-91 
RG n°99010093248 SSP/CE . JUNTA cOMERCIA'. 00 ESTADO DO CEARA -SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26,1212018 
$06 ,, 232011$I52 
Pro(oc040 161288194'9 DE 1911212016 

LENIRA cARDOSO DE A $ERSINE 
SEcRI7AR10.GEt 

4 

A Junta Comercial do Estado do Ceará certifica que o documento protocolizado sob o n° 16/288794-9, referente à empresa ~ATERRA 
LOCACAO E SERVICOS LTDA, NIRE 2320178157-2, foi defendo e arquivado sob o no 23201781572. em 26/12/2016. A validação deste 
documento poderá ser (cita no sito desta Junta Comercial - http:Itwww.juccc.ce.gov.brl, informe o n° do protocolo e sua chave de segurança 
QRSXF. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 2Q/1212016 às 09:25, por Lenira Cardoso de Alencar ,Serainc . Secretária 
Geral. 
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PRIMEIRO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA; tOV4TE 
LOCAÇÃO E SERVIÇOS LtDA." 

   

WASHINGTON RENATO FURTADO FILHO, brasileiro, casado, sob o regime de separação total de bens, 
empresário, residente e domiciliado nesta capital a Rua Marcos Macedo, 247, Apto. 301 - Aldeota - CEP 60150-
190. portador da cédula de Identidade N°. RG 372.306-SSP-Ce e CPF, N°. 042.345,023-91 e, 

W3R PARTICIPACOES 5 A. pessoa jurídica domicifada no Brasil, com sede na rua Desembargador Leite 
Albuquerque N°. 1555-Sala 03, Aldeola, Fortaleza, Ceará, CEP. 60.150-150 NIRE n° 23300039394, despacho de 
06/12/2016, CNPJ. N°. 26$68.807)001.90, representada pelo Diretor Presidente, o Sr. WASHINGTON RENATO 
FURTADO FILHO, brasileiro, casado. sob o regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado 
nesta capital a Rua: Marcos Macedo. 247, Apto. 301 - Aldeola - CEP 60.150-190, portador da cédula de identidade 
N°. RO 372.306-SSP-Ce e CPF. 14°. 042.345.023-91 e, 

Únicos componentes da sociedade limitada, que nesta praça gira sob a denominação social de 
"NOVATERRA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.", estabelecida na Rod. ER 116, N. 2100, km 21, Jabuti, 
CEP, 61.760-COO, Eusetuo-Ce, inscrita no CNPJ sob o n. 26.760.957/0001-20, com seus atos constitutivos 

• arquivados na Junta Comercial do Estado do Ceará sob n. 0  23201781572, por despacho de: 26112/2016, 
resolvem de pleno e comum acordo alterar e consolidar o contrato social, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

PRIMEIRA CLAUSULA: 

A sociedade resolve criar uma filial, na Av. Humberto Monte, n. 2929, Sala 212, Pici, Fortaleza-Ce, 
CEP. 60.440-593, e a atividade para este estabelecimento será Atividades de Coleta e transporte de 
resíduos domiciliares, de feiras livres, hospitalares e de estabelecimentos de saúde, comerciais, 
industilais, reciclados e de todos aqueles resultantes dos serviços de varrição e de limpeza de vias e 
logradouros, coleta seletiva de matérias reciclaves,Locaçáo de caminhões, maquinas pesadas e todo tipo 
de equipamento rodoviário, Varrição manual e mecânica de vias e logradouros, Manutenção e 
conservação de vias e logradouros, Limpeza e conservação de monumentos, de faixas de areia, de 
praias, de praças, parques e áreas ajardinadas, Remoção manual e mecânica de entulho, 
Desassoreamento de bocas de lobo e galerias pluviais e redes de agua, Locação de veículos, coleta de 
residuos perigosos, Locação de maquinas e equipamentos, Pintura e sinalização horizontal e vertical de 
vias e rodovias, Locação de mão de obra, lavagem de veiculos, Compra e venda de materiais recicláveis, 
será destacado um capital social de R$ 1 .000,0O(Hum mil reais) para fins fiscais e administrativos 

SEGUNDA CLÁUSULA: 

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade e alterações 
posteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor. 

CONSOLIDAÇÃO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS 

PRIMEIRA CLAUSULA - SEDE E DENOMINAÇÃO 

A sociedade gira sob o nome empresarial de NOVATERRA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LiDA, com sede e 
jurídico na cidade de Eusébio. Estado do Ceara, na Rod. BR 116. N. 2100. lar 21, Jabuti, CEP. 61.760-000. 

Ajunta Comercial do Estado do Ceará certifica que o documento prutocolizado subo n° 17/0122117-47iFcrcntc à empresa NOVATERRA 
LOCACAO E SERVICOS LTI)A, NIRE 2320178157-2, foi deferido e arquivado sob o n 23900612036, cm 09/02/2017. A validação deste 
documento poderá ser feita no sire desta Junta Comercial - hctp://www.juccc.cc.gov.br/,  informe o a" do protocolo e sua chave de segurança 
QLR4Ó. F,ste documento foi autenticado e assinado digitalmente cm 10/02/2017 às 17:34, por Lenira Cardoso de Alencar Seraine -Secretária 
Gemi. 
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PRJMERO ADITIVO E CO#ISOttAÇÂO DO CONTRATO 50CM. 04 EMPRESA IIOVATERRA LOCACAO E 

SEGUNDA CLAUSULA - CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social da sociedade é de R$1 .000.000,00 (Rum milhão de reais), correspondente a 1.000.000 
(Rum milhão) cotas de capital social de valor nominal de R$ 1,00 (Rum real), integralizado em moeda 
corrente do pais o valor de R$ 5.000,00(Cinco mil reais) pelo sócio Washington Renato Furtado Filho, e o 
restante no valor de R$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais) a integralizar em moeda 
corrente no período de: 01/1212016 a 01/1212018, e distribuído da seguinte maneira: 

[Sócios 	 i10i 	 - 	 - 

L 	 subscritas  integralizadas integjalizar 	Total  
Washington Renato Furtado 	200.000 R$5.000,00 'R$ 195.000,00 R$ 200.000.00 
Filho  
WSR Participações S.A 	 800.0001 	R$ 800.000,00 R$ 800.000.00 	4 
Totalizando 	 1.000.000 1 R$5.0a001jR$9950OO.0Q R$ 1.000.00000 

TERCEIRA CLAUSULA - OBJETIVO 

A sociedade tem por objektvos: 
a) Coleta e transporte de resíduos domiciliares, de Miras livres, hospitalares e de estabelecimentos de saúde, 

comerciais, industriais, reciclados e de todos aqueles resultantes dos serviços de varrição e de limpeza de 
vias e logradouros, coleta seletiva de matérias reciclaves-381 1-4100; 

b) Locação de caminhões, maquinas pesadas e todo tipo de equipamento rodoviário-77119-5199; 
c) Varrição manual e mecânica de vias e logradouros-8129-010; 
d) Manutenção e conservação de vias e logradouros-8129-0/00; 
e) Limpeza e conservação de monumentos, de faixas de areia, de praias, de praças, parques e áreas 

ajardinadas.8129-0/00 
O Remoção manual e mecânica de entulho-38114100; 
g) Desassoreamento de bocas de lobo e galerias pluviais e redes de agua-8129.0)00; 
h) Locação de veiculos-771 1-0/00 
i) coleta de resíduos pengosos-3812-2100; 
j) Locação de maquinas e equipamentos-7719.5/99; 
1) Pintura e sinalização horizontal e vertical de vias e rodovias-421 1 -1/02; 
m) Locação de mão de obra-7820-5,W: 
n) Lavagem de veículos-4520-0/05; 
o) Compra e venda de materiais recicláveis-4637-7103; 

QUARTA CLAUSULA - DURAÇÃO £ INICIO DAS ATIVIDADES 

A sociedade tem prazo indeterminado para sua duração, iniciou suas atividades em; 26/12/2016. 

QUINTA CLAUSULA - TRANSFERENCIA DAS QUOTAS 

As cotas são indivisiveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros, total ou parcialmente. sem o 
consentimento dos outros sócios, que fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de 
preferência para sua aquisição, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 

2 

A Junta Comercial do Estado do Ceará ccrtuliea que o documento protocolizado sob o n° 171012217-4, referente A empresa NOVATPRRA 
LOCACÃO E SERVICOS LTL)A, NLRE 2320178157-2, foi deferido e arquivado sob o U  23900612036. cm 09/02/2017. A validação deste 
documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.juccc.cc.gov.br/. informe o n° do protocolo e sua chave de segurança 
QLR46. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 10/02/70I7 às 17:34, por Lenira C'.ardosc. de Alencar Seruine Secretária 
GeraL 
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PRIMEiRO ADITIVO E C0NSOLIOAÇÁO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA 'NOVATERRA LOCACAO E SERVtQCLTb4' 
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contratual pertinente. Caso os sécios não exerçam o direito de preferência por escrito, então tais cotas 
poderão ser cedidas ou transferidas para terceiros. 

SEXTA CLAUSULA - RESPONSABILIDADE DOS SOCOS 

A responsabilidade dos sécios na forma da Lei é restrita ao valor de suas cotas, porém, todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

SETIMA CLAUSULA - ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA 

A adrrnistração e o uso da denominação social serão exercidos pelo sócio WASHINGTON REMATO FURTADO 
FILHO, que assinará separadamente todos os documentos com amplos poderes no uso da denominação social da 
empresa, exclusivamente nos negócios de interesse da sociedade. Porém, fica proibido o uso da empresa em 
negócios particulares e em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações em favor de 
qualquer cotista ou terceiros, tais como: fianças, abonos e endossos. 

paragrafo Único:  Poderão ser nomeados outros administradores, sécios ou não, em reunião regularmente 
instalada, com aprovação de sécios, que representem a maioria do capital social, se o nomeado for sócio, e. se não 
for, corp a de sécios, cuja participação no capital social componha a maioria prevista no ad 1061 rio Código Civil: 
definir-se-ao então os poderes e será fixada a duração do mandato: os nomeados poderão ser destituidos a 
qualquer tempo: cópia da ata da reunião que nomear ou destituir administrador seira arquivada na Junta Comercial, 
o nomeado será investido no cargo no prazo maximo de trinta dias da nomeação mediante termo de posse no livro 
de atas da admsiistração, e, dentro dos dez dias seguintes, requererá a averbação de sua nomeação na Junta 
Comercial, na forma da lei 

OITAVA CLAUSULA - RESULTADO DO EXERCICIO 

Ao término de cada exercicio social, em 31 de Dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas 
justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado 
econômico Os lucros ou prejuízos que se verificarem serão divididos ou suportados pelos sécios, na proporção de 
suas cotas de capital. 

Parágrafo Único: Os sécios poderão deliberar pelo levantamento de balanços intermediários, em prazos inferiores 
a um ano, dando-se ao resultado apurado a destinação prevista nesta cláusula 

NONA CLAUSULA - DELIBER.AÇÂC DOS sõctos 

Nos quatro primeiras meses seguintes ao termino do exercicio social, os sócios deliberarão sobre as 
contas e designarão administrador(es), quando for o caso. 

DÉCIMA CLAUSULA - FILIAIS 

Presentemente, a sociedade resolveu criar uma na Av. Humberto Monte. n 2929, Sala 212, Pici, 
Fortaleza-Ce, CEP. 60.440-593, e a atividade para este estabelecimento será Atividades de Coleta e 
transporte de resíduos domiciliares. de feiras livres, hospitalares e de estabelecimentos de saÕde, cornerciSs 
industriais, reciclados e de todos aqueles resultantes dos serviços de varrição e de limpeza de vias e logradouros. 

A Junta Comercial do Pstado do Ceará certifica que o documento protocolizado sob o ir 17(0122114, referente à empresa NOVATF,RRA 
LOCACAO E SER VICOS LTDA, NÍRE 23201711157-2, foi deferido e arquivado sob o tt 23900612036, em 09/02/2017. A validação deste 
documento poderá ser feita nu sitc desta Junta Comercial -  hnp://www.juccc.cc.gov.br/,  informe o n° do protocolo e sua chave de segurança 
QLR46. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 10/02/2017 às 17:34, por Lenira Cardoso de Alencar Seraine -Secretária 
Geral. 

pág. 4125 

• 



PRIMEIRO ADfTNO E CONSOIXAÇAO DO CONTRATO 50GW. DA EMPRESA 1tOVAT ERRA LOCACAO E 5EIWtO Lf 

coleta seletiva de matérias reciclaves,Locaçâo de caminhões, maquinas pesadas e todo tipo de equipamento 
rodoviário, Varrição manual e mecânica de vias e logradouros, Manutenção e conservação de vias e logradouros. 
Limpeza e conservação de monumentos, de faixas de areia, de praias, de praças, parques e áreas ajardinadas, 
Remoção manual e mecânica de entulho. Desassoreamento de bocas de lobo e galerias pluviais e redes de agua, 
Locação de veículos, coleta de resíduos perigosos, Locação de maquinas e equipamentos, Pintura e sinalização 
horizontal e vertical de vias e rodovias, Locação de mão de obra. Lavagem de veículos, Compra e venda de 
materiais recicláveis, será destacado um capital social de R$ 1 .0000O(Hum mil reais) para fins fiscais e 
administrativos 

DECIMA PRIMEIRA CLAUSULA - REMUNERAÇÃO DOS SOCIOS 

Os sócios no exercício de administrador e de cargos na sociedade terão direito a uma retirada mensal, a 
titulo de prô-labore, respeitados os limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor. 

o 	DECIMA SEGUNDA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

Se na vigência do presente contrato ocorrer à interdição, retirada ou falecimento de um dos sócios, a 
sociedade não se dissolverá. Os herdeiros do interditado, retirante ou de de Cujus, nomearão um (mico 
herdeiro, para substituir na sociedade o sócio impedido, retirante ou falecido. Caso contrario, os sócios 
remanescentes pagarão aos herdeiros do impedido, retirante ou falecido, o valor de sua cota de Capital e 
demais haveres, apurado em balanço especialmente levantado para este fim. 

DECIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO 

O(s) administrador(es) declara(m), 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 famentar, 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, que os impeça de 
exercer qualquer atividade mercantil. 

DECIMA QUARTA - DELIBERAÇÕES MAJORITÁRIAS 

As deliberações sociais serão tomadas pelos sócios que representam a maioria simples do capital social. 
inclusive no que diz respeito à destituição de administrador, exclusão de sócio, dissolução e extinção da 
sociedade. 

DECIMA QUINTA - FUNDAMENTOS 

A sociedade será regida pelas disposições do Código Civil, Lei n° 10.406. de ID de Janeiro de 2002. 

4 

A Junta Comercial diitiio do Ceará certifica que o documento protocolizado sob o n° 17/012217-4, referente á empresa NOVATERRA 
LOCACAO E SERVICOS LEDA, NIRE 2320178157-2, foi defendo e arquivado sob o n'23900612036,  em 09/02/2017. A validação deste 
documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - liup://www.juccc.cc,gov.br/,  informe o n° do protocolo e sua chave de segurança 
QLR46. liste documento foi autenticado e assinado digitalmente cm 10/02/2017 às 17:344  por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária 
Geral, 

g. 5125 



1 

a 

R PARTIC 
as ington 

Direto 
ato 

residente 
o Fiiho 

• 

PRIMEIRO AOØrVO E CONSOIMAÇÂO DO CONTRATO $OC&&d. DA EMPRESA 1CVATERRA LOCACAO C SERVOS LTDA? 

DECIMA SEXTA - FORO 

Em casos omissos, as pendências e as duvidas suscitadas durante a vigência do presente contrato, serão 
resolvidos de acordo com a legislação em vigor, ficando eleito o foro da cidade de Fortaleza. Estado do 
Ceara, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam este documento, em 04 (quatro) vias de igual forma e 
teor. 

Eusebio-Ce, 27 de Janeiro de 2017. 

JUNTA COMERCIAL DO E8 T400 Do 
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-SE 1 3  

CERTJrICOO REGISTRO EtA 09/02/20,7 
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17/0122,, 
2 	 DE 06/03/leu 
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A Junta Comercial dc, Estado do Ceará certifica quco documento protocolizado sob o n° 17/012217-4, rct'ercntcà empresa ~ATERRA
LOCACAO E SERVICOS LTDA, NIRE 2320178157-2, foi deferido e arquivado sob o n°23900612036, em 09/02/2017. A validação deste 
documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - flctp://wwwjucec.cc.gov.br/,  informe o if do protocolo c sua chave de segurança 
QLR46. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 10102/2017 às 17:34, por Lenira Cardoso de Alencar Senins Secretária 
Geral. 
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SEGUNDO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA 'NOVATER 
LOCACAO E SERVICOS LTDA." 

WASHINGTON RENATO FURTADO FILHO, brasileiro, casado, sob o regime de separação total de bens, 
empresário, residente e domiciliado nesta capital a Rua: Marcos Macedo, 247, Apto. 301 — Aldeota — CEP 60.150-
190, portador da cédula de Identidade N°. RG 372.306-SSP-Ce e CPF. N°. 042.345.023-91 e, 

W3R PARTICIPACOES S A, pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com sede na Rua Desembargador Leite 
Albuquerque N°. 1555-Sala 03, Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP. 60.150.150 NIRE n° 23300039394, despacho de 
06/1212016, CNPJ. N°. 26.66660740001-90, representada pelo Diretor Presidente, o Sr, WASHINGTON RENATO 
FURTADO FILHO, brasileiro, casado, sob o regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado 
nesta capital a Rua: Marcos Macedo, 247, Apto. 301 - Aldeota — CEP 60.150-190. portador da cédula de identidade 
N° RG 372.306-SSP-Ce e CPF. N°. 042345.023-91 e, 

Únicos componentes da sociedade limitada, que nesta praça gira sob a denominação social de 
TMNOVATERRA LOCACAO E SERVICOS LTDA.", estabelecida na Rod. BR 116, N. 2100, 1cm 21, Jabuti, 
CEP. 61.760-000, Eusebo-Ce, inscrita no CNPJ sob o n. 26.760.957/0001-20. com  seus atos constitutivos 
arquivados na Junta Comercial do Estado do Ceará sob n. 0  23201781572, por despacho de: 26/1212016, 
resolvem de pleno e comum acordo alterar e consolidar o contrato social, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

PRIMEIRA CLAUSULA: 

A sociedade resolve alterar o seu objetivo social para: 
a) Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 

Intemacional-4930-2s02. 
b) Transporte rodoviário de produtos perigosos-4930-2/03 
c) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipa-4930-2/01 
d) Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador-7739-0199 
e) Tratamento e disposição de resíduos não perigosos-3821-1100. 
O 	Tratamento e disposição de resíduos perigosos-3822-0/00. 
g) Descontaminação e outros serviços de gestão de reslduos-3900-5/C0 
h) Outra atividade profissional científica e técnicas-7490-1199 
i) Serviços de Engenharia-7112000 
j) Coleta e transporte de resíduos dornciliares, de Feiras livres, hospitalares e de estabelecimentos de saúde. 

comerciais, industriais, reciclados e de todos aqueles resultantes dos serviços de varrição e de limpeza de 
vias e logradouros, coleta seletiva de matérias reciclaves-381 1-4/00: 

k) Locação de caminhões, maquinas pesadas e todo tipo de equipamento rodoviário-7719-5199; 
1) Varrição manual e mecânica de vias e logradouros-8129-0/00; 
m) Manutenção e conservação de vias e Iogradouros-8129-0/00; 
n) Limpeza e conservação de monumentos, de faixas de areia, de praias, de praças, parques e áreas 

ajardinadas-8129-0100 
o) Remoção manual e mecânica de entulho-3811-4100; 
p) Desassoreamento de bocas de lobo e galerias pluviais e redes de agua-8129'0100; 
q) Locação de veiculos-771 1-0/00 
r) Coleta de reslduos perigosos-3812-2100; 
s) Locação de maquinas e equipamenlos-7719-5*99; 
Q Pintura e sinalização horizontal e vertical de vias e rodovias-4211-1102; 
u) Locação de mão de obra-7820-50; 
v) Lavagem de veiculas-4520-0/05; 
w) Compra e venda de materiais reciclâveis-4687-7/03: 

Junta Comercial do Estado do ceera 

Ç Certifico registro sol, o ri0  5138369 em 02/05/2018 da Empresa NOVATERRA LOCACAO E SERVICOS LIDA, Nira 232017815720 protocolo 
18064838$ - 27/04/2018. Autenticação: 252EE07712C47E9AAA6CFFFFCFAEc0I879649D3. Lonira Cardoso do Alencar Soraino - secretária-
Gemi. Para validar este documento, acosse http:J/jucec.ce.gov.br  e informa n°  do prOIOCO3O l&064.888-aoo código de segurança 30mv Esta 
cópia foi autenucada digitalmente e assinada em 03105i2018 por Lertira Cardoso de ftJencar Setaine - Secretáfla-Gecal. 
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SEGUNDA CLÁUSULA: 

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos consUtutivos da sociedade e alterações 
posteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor. 

CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

PRIMEIRA CLAUSULA - SEDE E DENOMINAÇÃO 

A sociedade gira sob o nome empresarial de NOVATERRA LOCACAO E SERVICOS LiDA, com sede e foro 
jurídico na cidade de Eusébio, Estado do Ceara, na Rod. BR 116, N. 2100, km 21, Jabuli, CEP. 61.760-000. 

SEGUNDA CLÁUSULA - CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social da sociedade será de R$1.000.000,00 (Hum milhão de reais), correspondente a 1.000.000 (Num 
milhão) cotas de capital social de valor nominal de R$ 1,00 (Num real), sendo integralizado neste aio em moeda 
corrente do pais o valor de R$ 5.000,00(Cinco mil reais) e a integralizar em moeda corrente o valor de R$ 
995.000,00, no período de: 01/12/2016 a 01/12/2018, e distribuído da seguinte maneira: 

Sócios Quotas 
subscritas 

Quotas 
integratizadas 

Quotas 	a 
integralizar 

Capital 	Social 
Total 

Washington 	Renato 	Furtado 
Filho 

200.000 R$ 5.000,00 R$ 196.000,00 R$ 200.000,00 

WSR Participações S.A 800.000 R$ 800.000.00 R$ 800.000,00 

Totalizando 1.000.000 R$ 5.000,00 R$ 995.000.00 R$ 1-000.000.00 

TERCEIRA CLÁUSULA - OBJETIVO 

A sociedade tem por objetivos: 
a) Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, inlermunicipal, interestadual e 

intemaclonal-4930-2/02. 
b) Transporte rodoviário de produtos perigosos-4930-2103 
c) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal-4930-2101 
d) Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador.7739-0199 
e) Tratamento e disposição de residuos não perigosos-3821-1I00. 
() 	Tratamento e disposição de residuos perigosos-3822-0100- 
9) 	Descontarninação e outros serviços de gestão de reslduos-3900-5I00 
h) Outra atividade profissional científica e técnlcas-7490'1199 
i) Serviços de Engenharia-7112-0100 
j) Coleta e transporte de resíduos dorniciliares, de feiras livres, hospitalares e de estabelecimentos de saúde, 

conteciais, industriais, reciclados e de todos aqueles resultantes dos serviços de varrição e de limpeza de 
vias e logradouros, coleta seletiva de matérias recictaves-381 1-4/00; 

k) Locação de caminhões, maquinas pesadas e todo tipo de equipamento rodoviário-7719-5199: 
(1) Varrição manual e mecánica de vias e logradouros4129-0IV0; 
nt) Manutenção e conservação de vias e logradouros-8129-00; V- 

2 

€ Junto Comercial do Estado do Ceará 
Certifico registro sob o ri0  513369 em 02105/2018 da Empresa NOVATERRA LOCACAO E SERVICOS LIDA. Nire 23201781572 e protocolo 
180848888 . 27/04/2018. Autenticaçao: 252EFD77I2C47E9AAASCFFFFCFASC0I87954F$3. Lontra Cor~ do Alencar Sotaina - Secretária-
Geral. Para validar este documento, atasse htWJ/www.ju000.ce.90v.br  e Informe n°60 protocolo 18/084.888-8 e o código de segurança 30mv Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03105/2018 por Leria Cadoso de Alancar Sotaina - Soactária-Geral. 	
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n) Limpeza e conservação de monumentos, de faixas de areia, de praias, de praças, parques • Ireis 
ajardinadas-8129-0/00 

o) Remoção manual e mecânica de entulho'3811-4/00; 
p) Desassoreamento de bocas de lobo e galerias pluviais e redes de agua-8129-0/00; 
q) Locação de veículos-771 1-0/00 
r) coleta de resíduos perigosos-3812-2100; 
s) Locação de maquinas e equipamentos-7719.5199; 
t) Pintura e sinalização horizontal e vertical de vias e rodovias-421 1-1/02; 
ti) Locação de mão de obra-7820-5100; 
v) Lavagem de v&culos4520-O/O5; 
w) Compra e venda de materiais recicláveis-4687-7/03; 

QUARTA CLÁUSULA - DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 

A sociedade tem prazo indeterminado para sua duração, iniciou suas atividades em; 26/12/2016. 

QUINTA CLAUSULA - TRANSFERENCIA DAS QUOTAS 

As cotas são Indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros, total ou parcialmente, sem o 
consentimento dos outros sócios, que fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de 
preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. Caso os sócios não exerçam o direito de preferência por escrito, então tais cotas 
poderão ser cedidas ou transferidas para terceiros. 

SEXTA CLÁUSULA - RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS 

A responsabilidade dos sécios na Forma da Lei é restrita ao valor de suas cotas, porém, todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

SETIMA CLAUSULA —ADMNISTRAÇÂO E USO DA FIRMA 

A administração e o uso da denominação social serão exercidos pelo sócio WASHINGTON RENATO FURTADO 
FILHO, que assinam separadamente todos os documentos com amplos poderes no uso da denominação scciat da 
empresa, exclusivamente nos negócios de interesse da sociedade. Porém. íca proibido o uso da empresa em 
negócios particulares e em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações em favor de 
qualquer cotista ou terceiros, tais como: fianças, abonos e endossos. 

Paráqrafo Únjço; Poderão ser nomeados outros administradores, sécios ou não, em reunião regularmente 
instalada, com aprovação de sécios, que representem a maioria do capital social, se o nomeado for sócio, e, se não 
for, com a de sécios, cuja participação no capital social componha a maioria prevista no art. 1.061 do Código Civil; 
definir-se-ão então os poderes e será fixada a duração do mandato; os nomeados poderão ser destituidos a 
qualquer tempo; cópia da ata da reunião que nomear ou destituir administrador será arquivado na Junta Comercial; 
o nomeado será investido no cargo no prazo máximo de trinta dias da nomeação mediante termio de posse no livro 
de atas da administração, e, dentro dos dez dias seguintes, requererá a averbação de sua nomeação na Junta 
Con',ercial, na forma da lei. 	

StÇ 

3 

Junta Comeroal do Estado do Coará e Certifico registro sob o n°5138369cm 0210512018 da Emprosa NOVATERRA LOCACAO E SERVICOS UDA, Niro 23201181572 e protocoto 
180648888. 2710.412018. Autenliceçâo: 252EF07112C47E9Aa.ABCFFFFCFABCDI87964F93 Imito Cardoso do Alencar Sosoino -  Secrelárla-
Geral. Para validar este documento, acosse htIpJI r*w.picacce gov bro infoono  n  do protocolo 181064.888-8  e o código de segurança 3&nv Esta 
cOpa foi autenticada digitalmente e assinada em 03105t2018 ~ torSo Cerdoso do fleneor Sotaina - Sotnt*ta-eoml. 
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OITAVA CLÁUSULA - RESULTADO DO EXERCICIO 

     

Ao término de cada exercido social, em 31 de Dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas 
justificadas de suas adntistrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado 
económico. Os lucros ou prejuízos que se verificarem serão divididos ou suportados pelos sécios, na proporção de 
suas cotas de capital. 

Par*orafo Onico: Os sécios poderão deliberar pelo levantamento de balanços Intermediários, em prazos Inferiores 
há um ano, dando-se ao resultado apurado a destinação prevista nesta cláusula 

NONA CLÁUSULA - DELIBERAÇÃO DOS sõcios 

Nos quatro primeiros meses seguintes ao termino do exercido social, os sécios deliberarão sobre as 
contas e designarão administrador (es), quando for o caso. 

DÉCIMA CLÁUSULA - FILIAIS 

Presentemente, a sociedade resolveu criar uma na Av. Humberto Monte, n. 2929, Sala 212, Piei, 
Fortaleza-Ce, CEP. 60.440-593, e a atividade para este estabelecimento será Atividades de Coleta e 
transporte de resíduos domiciliares, de feiras livres, hospitalares e de estabelecimentos de saúde, comerciais. 
industriais, reciclados e de todos aqueles resultantes dos serviços de varrição e de limpeza de vias e logradouros, 
coleta seletiva de matérias reciclaves, Locação da caminhões, maquinas pesadas e todo tipo de equipamento 
rodoviário, Vanição manual e mec&ica de vias e logradouros, Manutenção e conservação de vias e logradouros, 
Limpeza e conservação de monumentos, de faixas de areia, de praias, de praças, parques e áreas ajardinadas, 
Remoção manual e mecânica de entulho, Desassoreamento de bocas de lobo e galerias pluviais e redes de agua, 
Locação de veículos, coleta de resíduos perigosos, Locação de maquinas e equipamentos, Pintura e sinalização 
horizontal e vertical de vias e rodovias, Locação de mão de obra, Lavagem de veículos, Compra e venda de 
materiais recicláveis, será destacado um capital social de R$ 1 .000,O0(Hum mil reais) para fins fiscais e 
administrativos 

DECIMA PRIMEIRA CLAUSULA - REMUNERAÇÃO DOS SOCIOS 

Os sécios no exercido de administrador e de cargos na sociedade terão direito a uma retirada mensal, a 
titulo de pró-labore, respeitados os limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor. 

DECIMA SEGUNDA CLAUSULA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

Se na vigência do presente contrato ocorrer à interdição, retirada ou falecimento de um dos sécios, a 
sociedade não se dissolverá. Os herdeiros do Interditado, retirante ou de Ode Cujus, nomearão um único 
herdeiro, para substituir na sociedade o sócio impedido, retirante ou falecido. Caso contrario, os sócios 
remanescentes pagarão aos herdeiros do impedido, retirante ou falecido, o valor de sua cota de Capital e 
demais haveres, apurado em balanço especialmente levantado para este fim. 
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URTADO FILHO 

A 
Filho 

SEGUIO0 ADITÍVO E CONSOUOAÇÃO DO CONTRATO SOCIAl. DA EMPRESA NOVATERRA LOCACAO E SERVICOS LTDA. 

DECIMA TERCEIRA CLAUSULA - DECLARAÇÃO 

O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em Mude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que ternpoanamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falirnentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorréncia, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, que os impeça de 
exercer quaquer atividade mercantil. 

DECIMA QUARTA CLAUSULA - DELIBERAÇÕES MAJORITÁRIAS 

As deliberações sociais serão tomadas pelos sócios que representam a maioria simples do capital social, 
inclusive no que diz respeito à destituição de administrador, exclusão de sôcio, dissolução e extinção da 
sociedade. 

. 	DECIMA QUINTA CLAUSULA - FUNDAMENTOS 

A sociedade será regida pelas disposições do Código Civil, Lei n° 10406, de 10 de Janeiro de 2002. 

DECIMA SEXTA CLAUSULA - FORO 

Em casos omissos, as pendências e as duvidas suscitadas durante a vigência do presente contrato, serão 
resolvidos de acordo com a legislação em vigor, ficando eleito o foro da cidade de Fortaleza. Estado do 
Coara, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam este documento, em 04 (quatro) vias de igual forma e 
teor. 

Eusebio/Ce, 27 de Abril de 2018. 

Diret. Presidente 
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