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Exma Sra 
Rosilândia Ribeiro da Silva 
M.D. Pregoeira do Município de Horizonte/CE 

PREGÃO PRESENCIAL W° 2018.10.01.1 - SRP 

Excelentíssima Senhora, 

ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em 

Fortaleza-CE, situada na Rua Tibúrcio Cavalcante, 1573 -10  Andar, Sala 01, Aldeota, 

CEP 60.125-045, Fortaleza/CE, CNPJ 11.098.568/0001-03, telefone (85) 3017.8080, 

vem tempestivamente, através de seu representante legal, com esteio na lei 8.666/93, 

lei 10.520/02, Constituição Federal de 1988, na Lei 12.527/11 e na Lei 9.784/99 ainda 

nos Princípios Gerais do Direito, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a 

INABILITAÇÃO equivoca da empresa ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, e contra a HABILITAÇÃO da empresa 

CONSTRUTORA SMART EXRELI-ME, pois a documentação apresentada por esta 

empresa contém falhas e atecnias que devem ser revista por Vossa Excelência, como 

se verá no presente recurso administrativo: 

1. 	Preliminarmente - Da Tempestividade do Recurso Administrativo 

O presente Recurso é Tempestivo, pois apresentado no prazo legal de três 

dias úteis. A data da sessão de credenciamento, abertura de propostas e lances se deu 

no dia 18 de outubro de 2018, sendo hoje dia 22 de outubro de 2018. Vê-se que o 

recurso é tempestivo. A Douta Comissão declarou como habilitada a empresa 

CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME, porém esta decisão não pode ser acolhida pois 

ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 
CNPJ 11.098.568/0001-03 
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os fundamentos legais e técnicos não foram observados pela empresa em destaque, 

como se demonstrará. 

2 	 Das Razões da Inabilitação da empresa CONSTRUTORA SMART 

EIRELI-ME 

O edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.10.01.1 - SRP exige, na 

habilitação jurídica, Licença Ambiental para operação de coleta, transporte e 

incineração de resíduos sépticos (lixo hospitalar). A CONSTRUTORA SMART EIREU-ME 

não apresentou em sua licença ou qualquer outro documento complementar (entende-

se como contrato, licença, acordo, instrumento particular, protocolo de abertura e 

similares) que vincule e dê permissão para que a empresa tenha autorização legal e 

competente para realizar a incineração ou destinação à incineração em local legalmente 

permitido. 

Importante saber que a incineração gera custo, e este aumenta conforme 

a quantidade de resíduo hospitalar e o grupo do serviço a ser incinerado. Por trata-se 

de resíduos perigosos, estes devem ser incinerados e o ônus é dado à empresa 

responsável pela coleta e transporte. Assim, a empresa adjudicada para a execução da 

coleta, transporte e incineração dos resíduos sépticos (lixo hospitalar) deve ter 

autorização e documento legal hábil para dispor e/ou destinar o lixo hospitalar, além de 

previsão orçamentária para isso. Além disso, se a empresa não possuir qualquer 

documento legal de incineração, exigência essa posta no edital do PREGÃO 

PRESENCIAL N° 2018.10.01.1 - SRP, essa poderá ser autuada e multada, podendo 

gerar custas e litígios à Administração Municipal. 

Portanto, a empresa CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME encontra-se 

inabilitada, neste item apontado, por não atender ao item 6.5.3 do edital de PREGÃO 

PRESENCIAL N° 2018.10.01.1 - SRP do Município de Horizonte. 

2.1 	Da habilitação da empresa ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 
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O edital PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.10.01.1 - SRP, relativo à 

qualificação, no item 6.5.3, exige que seja apresentada Licença de Operação para a 

operação de coleta, transporte e incineração de resíduos sépticos (lixo hospitalar). 

A ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

LTDA apresentou licença de coleta e transporte de resíduos hospitalares, conforme 

exigido no edital, além de contrato com terceiro para incineração dos resíduos sépticos, 

conforme imagem a seguir e anexos: 
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O texto da referida licença fala sobre "Resíduos Industriais - Classe 1 e A", 

o que gerou questionamentos pela Douta Pregoeira, buscando, assim, respaldo jurídico 

junto à assessoria do município. A decisão desta foi dada com a inabilitação da ECO V 

MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, de forma 

equívoca, pois foi alegado que a licença não autoriza e atribui à coleta e transporte de 

resíduos hospitalares. 

Contudo, defendemos o contrário, pois o Parecer Técnico emitido pela 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE para a licença em questão, 

identifica os produtos transportados autorizados os resíduos de ambulatório e 

enfermagem de hospitais, postos de saúde, ambulatórios de farmácias, clínicas e 

laboratórios de análises clínicas (gazes, algodão usado, ampolas, seringas, luvas 
ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNPJ 11.098.568/0001-03 
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descartáveis e usadas, frascos de soros e remédios utilizados, medicamentos com 

prazo de validade vencido e material perfurocortante, não ocorrendo coleta e nem 

transporte de resíduos radioativos. Importante saber que a ECO V MONITORAMENTO 

AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA executa em Pacajus, município 

vizinho, a coleta, transporte e Incineração de resíduos hospitalares, com a licença em 

questão e instrumento de contrato de incineração. 

A imagem a seguir e anexo ao final mostram o parecer técnico da Licença 

de Operação n° 164/2016 - DICOP - GECON da ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL 

E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA apresentada em seu envelope de habilitação. 
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Reforça-se que a licença, conforme explana o parecer técnico n° 3752/2016 

— DICOP — GECON, concede o transporte de resíduos classificados como classe 1 — 

Perigosos, de acordo com a norma 10004/2004 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas — ABNT e o Transporte de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde dos Grupos 

(A, B, E), conforme classificação de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada — 

RDC n° 306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA. 

Portanto, a inabilitação da empresa ECO V MONITORAMENTO SAMBJENTAL E 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi feita de forma equívoca, pois a licença 

apresentada, junto com Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços 

Ambiental Sustentáveis, são documentos hábeis e legais para a permanência da 

licitante no processo. 

ECO v MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 
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ta 
GESTÀO AMBIENTAL 

3. 	 Dos Pedidos: 

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: 

	

3.1. 	Que seja aceito o presente RECURSO ADMINISTRATIVO por ser tempestivo 

e previsto na Lei 8.666/93 e no edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 

2018.10.01.1 - SRPdo Município Horizonte; 

	

3.2. 	Que seja considerada INABILITADA a Licitante CONSTRUTORA SMART 

ETRELI-ME, por: 

3.2.1. Não apresentação da 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), sem qualquer documento similar 

que garanta o serviço de incineração; 

3.2.3. Por estar habilitada a empresa ECO V MONITORAMENTO 

AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, onde está 

numa posição acima da CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME, e que 

foi equivocadamente inabilitada, retornando o processo a partir da 

habilitação; 

	

3.3. 	 Que Vossa Excelência, em face do disposto na Lei 12.527/11 artigo 70, 

inciso VI, §30  e 40  e artigo 10 e da Lei 9.784/99 artigos 60IV, artigo 

25 VI, Artigo 31 §20  e artigo 50 caput e incisos 1 e V FUNDAMENTE E 

MOTIVE suas respostas, como exigem as Leis apresentadas e suas 

consequências jurídicas. 

	

3.4. 	 Que Vossa Excelência comunique no prazo legal à Recorrente, in casu a 

empresa ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA, situada na Rua Tibúrcio Cavalcante, 1573 -10  
ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAI. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNPJ 11.098.568/0001-03 

Rua Tibúrcio Cavalcante, 1573— 12  Andar, Sala 01, Aldeota, CEP 60.125-045- Fortaleza/CE. 
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GESTÃO AMBIENTAL 

Andar, Sala 01, Aldeota, CEP 60d25-045, Fortaleza/CE, CNPJ 

11.098.568/0001-03, telefone (85) 3017.8080, a manifestação desta 

Douta Pregoeira aos argumentos apresentados no presente Recurso 

Administrativo; 

Na certeza da plausibilidade e ponderabilidade de nossa argumentação, e 

no aguardo de suas respostas, externamos votos de estima e apreço. 

Atenciosamente, 

Fortaleza/CE, 23 de outubro de 2018. 

ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 

ALANXO ARAWO NUNES 

Representante Legal 

RG NO  2000010619330 SSP/CE 

CPF N° 037.397.923-10 

JAV  
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Governo do Estado do Ceará 
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 

LICENÇA DE OPERAÇÃO N°  16412016- DICOP - GECON 

Validade até: 17/8/2019 

O Superintendente da SEMACE, no uso de suas atribuições, expede a presente Licença, 
que autoriza a: 

Nome/ Razão Social: ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCACAO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA 

CPF / CNPJ: 11098568000103 

Endereço: R TIBURCIO CAVALCANTE N° 1573- 10  ANDAR, SALA 01- 60125045 

Municipio: FORTALEZA/CE 

Processo SEMACE: 2015-135690!TECILO 	 N° SPU: 498324112015 	 SO 

LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS - CLASSES 1 E A. 
EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE LICITAÇÃO, REALIZADA PELA EMPRESA ECO V MONITORAMENTO 
AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCALIZADA RUA TIBCJRCIO CAVALCANTE, NO 21573, 
SALAS 2095 E 2096, BAIRRO DO MEIRELES, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZNCE, COM COORDENADAS UTM: 
555.154 M Ei 9.586.746 M S. EMBASADA NO PARECER TÉCNICO N° 3752/2016.-DICOPJGECON. ESTA LICENÇA 
CONTEMPLA O VEÍCULO DE PLACA ORQ 6041. 

CONDICIONANTES: 

• Submeter à prévia análise da SEMACE qualquer alteração que se taça necessária no empreendimento: 

• A SEMACE, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação. 

suspender ou cancelar esta licença caso ocorra: 

- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais: 

- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição desta licença: 

- graves riscos ambientais e de saúde: 

• Manter esta Licença e demais documentos relativos ao cumprimento das condicionantes ora estabelecidas, 

•

disponíveis à fiscalização da SEMACE; 

• Afixar, no local do empreendimento, placa indicativa do licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução 

COEMA N°01, de 28 de fevereiro de 2000. conforme modelo que pode ser visualizado em: 

hnp://,semace.ce.gov.br/?page_id=264:  

• Atender ao Decreto Federal N° 96.044 de 18 de maio de 1988. que aprova o Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências; à Resolução N° 3.762. de 26 de janeiro de 2012. da 

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que altera e revoga dispositivos da Resolução ria ANTT NO  

3.665, de 4 de maio de 2011. que atualiza o Regulamento para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos; à 

Resolução N° 3.763, de 26 de janeiro de 2012, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT que altera o 

anexo de outra Resolução da ANTT N° 420. de 12 de fevereiro de 2004. que aprova as Instruções Complementares 

ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos; a Resolução N° 3.886 de 12 de setembro de 2012, 

Fortaleza. quarta-feira, lide agosto de 2016 
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Validade até: 17/8/2019 

da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTE que altera alguns pontos da Resolução da ANTT No 3.665, de 

4 de maio de 201-1. que trata do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos; a Instrução Normativa No 05, de 9 de 

maio de 2012. do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, que instituiu a 

Autorização Ambiental para o Exercício da Atividade de Transporte interestadual, Terrestre e Flirvial de Produtos 

Perigosos: a Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Capítulo IV --

Resíduos Perigos; a Lei Estadual n° 13.103, de 24 de janeiro de 2001, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, Capitulo IV - Resíduos Sólidos Industriais, e Capítulo VI - Resíduos Sólidos dos Serviços de 

Saúde; para os Resíduos dos Serviços de Saúde seguir as seguintes Legislações: Resolução da Diretoria Colegrada 

- RDC da Agência Nacional de Vigiláncia Sanitária - ANVISA - RDC no 306, de 07 de dezembro de 2004. e a 

Resolução n°358, de 29 de abrir de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, Normas da 

Associação Brasileira de Normas - ABNT n° 14.619, referente a transporte de produtos perigosos (incompatibilidade 

química) e outras afins sobre o transporte dos produtos perigosos; e os Plano de Atendimento Emergencial para o 

Transporte Rodoviário de Resíduos Perigosos apresentados à SEMACE, 

• Apresentar os comprovantes da lavagem dos veictilos e da troca de óleo: 

• Caso o empreendimento adquira veículos movidos a óleo diesel, deverá apresentar o Certificado de Indice de 

Fumaça Negra; 

• Dotar os veículos dos equipamentos necessários às situações de emergência, acidente ou avaria, assegurando-se 

do seu bom funcionamento; 

• Manter os motoristas cientes de suas responsabilidades quanto ao risco inerente à carga transportada a fim de que 

possam adotar os cuidados necessários com as suas condições físicas, bem como com as condições do veiculo 

(manutenção adequada). e do tráfego (controle de velocidade, conhecimento prévio dos pontos críticos das vias por 

onde será executado o transporte, etc.); •• Apresentar junto à SEMACE, os contratos com as prefeituraslempresas geradoras dos resíduos; 

• ADVERTÊNCIA: O descumprimento das condicionantes da presente licença implicará na aplicação das penalidades 

previstas na legislação ambiental, sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer danos ambientais causados. 

Condicionantes com Prazo: 

Publicar o recebimento desta Licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subseqüentes à data da sua 

concessão, em cumprimento ao Decreto Federal N° 99.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolução CONAMA N' 006, 

de 24 de janeiro de 1986. complementada pela Resolução CONAMA N° 281 de 12 de julho de 2001: 

A renovação desta licença poderá ser protocolada em até 120 (cento e vinte) dias de antecedência da expiração do 

seu prazo de validade. conforme Resolução COEMA N° 10/2015, o que lhe conferirá a prorrogação automática de seu 

Fonareza. quaita•ieira. 17 de agosto de 2016 

:.,., 	1' 
iosË RiAPDã AR(uJO LIMA 

SuPerinrpndente 

   

  

LiNCOLN DAI MENDES DE OLIVEIRA 
Diretor de Controle e Proteção ArnbicntaI.DiCO' 

Diretor 
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LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 164/2016 - DIC0P - GECON 

Validade até: 17/8/2019 

prazo de validade até a manifestação definitiva da SEMACE. Caso o interessado protocole a solicitação de renovação 

antes do vencimento da licença, porém após o mencionado prazo, não terá direito à prorrogação automática da 

validade da Licença; 

Apresentar à SEMACE no prazo de 30 ((unta) dias, a contar do recebimento desta licença, o Certificado de 

Regularidade no Cadastro Técnico Federal - CTF, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis- IBAMA,conforme Art 90, inciso XII e Art 17, inciso ii, da Lei Federal N° 6.938 de 1981 - Política 

Nacional do Meio Ambiente, sob pena das sanções previstas no Decreto Federal N° 6.514 de 22 de julho de 2008. 

Automonitoraniento; 

Apresentar à SEMACE, quadrimestralmente, o Automonitorarnento (qualitativo e quantitativo - em toneladas/mês), 

bem como os destinos finais dos resíduos sólidos coletados e transportados; Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

conforme Lei Estadual n° 13.103/01, Decreto n° 26.604102 e ABNT NBR 10.004/04 (tabelas de automonitoramento em 

anexo). 

Fortaleza, quarta-feira. 17 de agosto de 2016 

   

LINCOLN 0*11 MENDES DE OLIVEIRA 
Diretor de Controle e Proteção Imbental-01C0P 

Diretor 

JOSE RtCAhARAWO LIMA 
sqperintndente 
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Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 
Parecer Técnico N°  375212016— DICOP/GECON 

Processo N°4983241)2015 

PARECER TÉCNICO N°3752/2016 - DICOP/GECON. 

REFERENTE A: Licença de Operação para Coleta e Transporte de Resíduos industriais - Classes 1 e A 

INTERESSADO: Eco V Monitoramento Ambiental e Locação de Equipamentos LTDA 

CNPJ: 11.098.56810001-03 

LOCAL; Rua Tibúrcio Cavalcante, n°2 1573. SI. 2095/2096. Meireles. Fortaleza/CE. 

COORDENADAS UTM: 555.154 m E/ 9.586.746 m S. 

1) OBJETIVO 	 - 

Objetivando atender à solicitação do empreendimento Eco V MonitoramentoAmblental e 

Locação de Equipamentos LTDA, para fins exclusivos de licitação, referente à Licença de Operação para 

Coleta e Transporte de Resíduos Industriais - Classes 1 e A, localizada na Rua Tibúrcio Cavalcante. n°2 1573, 

salas 2095 e 2098, no bairro do Meireles, no município de For.alezaICE. 

2) ASPECTOS LEGAIS 

- 	Requerimento padrão da SEMACE (11.02); 

» 	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (0.04); 

> 	Contrato social (fios a 09); 

> 	Publicação em periódico (11.10); 

» 	Contrato do veículo (0.11 a 13); 

» 	DUT do veículo (11.13); 

)- 	Contrato de Locação do Escritório (0. 18  22); 

> 	Contrato com empresa incineradora (0.23 a 33); 

» 	Alvará de Funcionamento (11.42); 

r 	Memorial descritivo (ri. ANEXO) 

3) INSPEÇÃO  TÉCNICA E CONCEPÇÃO DO PROJETO / ATIVIDADE 

A atividade está classificada com o código 03.01 de acordo com RESOLUÇÃO COEMA N° 10 de 

2015 - Coleta e Transporte de Resíduos industriais - Classes 1 e A. Possui Potencial Poiuidor Degradador - 

PPD Alto. 

Identificação dos Produtos Transportados: 

Os produtos coletados e transportados serão resíduos de ambulatório e enfermagem de hospitais. 

postos de saúde, ambulatórios de farmácias, clínicas e laboratórios de análises clínicas, tas quais: gazes, 

algodão usado, ampolas, seringas, luvas descartáveis e usadas, frascos de soros e remédios utilizados, 

medicamentos com prazo de validade vencido e material perfurocortante, não ocorrendo coleta e nem 

transporte de resíduos radioativos. 

Quantidade de produtos a serem transportados: 

Em por se tratar de uma licitação, ainda não foi definida a quantidade média a ser coletada. 

Identificação da frota de veículos a ser utilizada: 

Rua: Jaime Benévolo, 1400— Fátima, Cli?: 60050 -081 Fortaleza - Ceará, Brasil. 
'telefone: (85)3101-5514 13101-5518 

www.scmaçc.çe.gov.br  - snaceasemacccc.gov.br   
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Automóvel de marca Fiat, modelo Fiorino FIex Furgão, ano 2013, de cor branca, de placa ORO 

604 1/CE. 

Itinerário: 

Por se tratar de urna licitação, ainda rão foi definida o itinerário. 

4) CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES 

Diante o exposto, somos de Parecer Técnico FAVORÁVEL à concessão da Licença de Operação 

para Coleta e o Transporte de Resíduos Sólidos Industriais (Sólidos) da empresa, classificados como Resíduos 

Classe 1 - Perigosos, de acordo com a Norma NBR 10004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT; e Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde dos Grupos (A, B, E), classificação de acordo com a 

Resoluço da Diretoria Colegiada - RDC n°  306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA da 

Eco V Monitoramonto Ambiental e Locação de Equipamentos LTDA, localizada na Rua Tibúrcio Cavalcante, 

n° 2 1573, salas 2095 e 2096, no bairro do Meireles, no município de Fortaleza/CE. de acordo com a Resolução 

COEMA N° 10, de 11 de junho de 2015, deverá ter um PRAZO DE VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS. mediante 

o cumprimento da legislação ambiental vigente e das condicionantes abaixo listadas. 

CONDICIONANTES GERAIS; 

> 	Submeter  prévia análise da SEMACE qualquer alteração que se faça necessária no empreendimento: 

> A SEMACE, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle 

e adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra; - Violação ou Inadequação de quaisquer 

condicionantes ou normas legais; - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que 

subsidiaram a expedição desta licença; - Grave riscos ambientais e de saúde; 

>- Manter esta Licença e demais documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes ora 

estabelecidos, disponíveis à fiscalização da SEMACE; 

» O descumprimento das condicionantes da presente licença implicará na aplicação das penalidades 

previstas na legislação ambiental, sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer danos ambientais; 

Afixar, no local do empreendimento. placa indicativa do licenciamento ambiental, conforme modelo que 

pode ser visualizado em http://w.semace.ce.gov.brf_imagens/PLACAtlicamb.jpg; 

)- A renovação desta Licença poderá ser requerida em até 60 (sessenta) dias de antecedência da 

expiração do seu prazo de validade, o que lhe conferirá a prorrogação automática de seu prazo de 

validade até a manifestação definitiva da SEMACE. Caso o interessado protocole o pedido de 

renovação antes do vencimento da licença, porém após o mencionado prazo, não terá direito à 

prorrogação automática da validade da Licença. 

» Publicar o recebimento desta Licença no prazo de até 30 (dias) corridos subsequentes à data da sua 

concessão, em cumprimento ao Decreto Federal n° 99.274 de 06 de Junho de 1990 e a Resolução 

CONAMA N°006, de janeiro de 1986; 

Rua: Jaime Benévolo, 1400— Fátima, 0W: 60050-081 Fortaleza -Ceará. Brasil, 
Telefone: (85) 3101-551413101-5518 

www.sernace.ce.gov.br  - semace@semace.ce.gov.br   
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'e ADVERTÊNCIA: O descumprimento dos condicionantes da presente Licença implicará na aplicação 

das penalidades previstas na legislação ambiental, sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer 

danos ambientais causados. 

CONDICIONANTES ESPECIFICAS: 

'e 	Seguir as seguintes legislações para a coleta e transporte rodoviário de Produtos Perigosos: o Decreto 

Federal 96.044 de 18 de maio de 1988, que Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de 

Produtos Perigosos e dá outras providências; a Resolução N° 3.762, de 26 de janeiro de 2012, da 

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que altera e revoga dispositivos da Resolução da 

ANTT N° 3.665, de 4 de maio de 2011, que atualiza o Regulamento para Transporte Rodoviário de 

Produtos Perigosos; a Resolução N° 3.763, de 2€ de janeiro de 2012, da Agência NacIonal de 

Transportes Terrestres - ANTT que altera o anexo do outra Resolução da ANTT N° 420, do 12 de 

fevereiro de 2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre 

de Produtos Perigosos; a Resolução N° 3.886 de 12 de setembro de 2012, da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres - ANTT, que altera alguns ponios da Resolução da ANTT N° 3.665, de 4 de maio 

de 2011, que trata do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos; a Instrução Normativa N°05, de 9 

de maio de 2012, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA, que instituiu a Autorização Ambiental para o Exercício da Atividade de Transporte Interestadual. 

Terrestre e Fluvial de Produtos Perigosos; a Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituí a 

Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Capítulo IV - Resíduos Perigos; a Lei Estadual n° 13.103. de 24 

de janeiro de 2001. que dispõe sobre a Polltica Estadual de Resíduos Sólidos, Capítulo IV - Resíduos 

Sólidos Industriais, e Capítulo VI -. Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde; para os Resíduos dos 

Serviços de Saúde seguir as seguintes Legislações: Resolução da Diretoria Colegiada - RDC da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA - RDC no 306, de 07 de dezembro de 2004, e a 

Resolução n° 358, de 29 de abril de 2005. do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; 

Normas da Associação Brasileira de Normas - ABNT n° 14.619, referente a transporte de produtos 

perigosos (incompatibilidade química) e outras afins sobre o transporte dos produtos perigosos; e os 

Plano de Atendimento Emorgoncial para o Transporte Rodoviário de Resíduos Perigosos apresentados 

à SEMACE; 

)- 	Apresentaras comprovantes da lavagem dos veículos e da troca de óleo; 

'e Caso o empreendimento adquira veículos movidos .3 óleo diesel, deverá apresentar o Certificado de 

índice de Fumaça Negra; 

'e Dotar os veículos dos equipamentos necessários 1.s situações do emergência. acidente ou avaria. 

assegurando-se do seu bom funcionamento; 

'e 	Manter os motoristas cientes de suas responsabilidades quanto ao risco inerente à carga transportada, 

a fim de que possam tomar os cuidados necessários com as suas condições físicas, bem como com as 

3 
Rua: Jaime 13cnévolo, 1400 - Fãiixna. CEP: 60050-031 Foriakn - Ceará. Ijras,l. 

1,elefone: (85) 3101-5514 13101-5518 
wvwscniccce.l!ov.hr - 5cmaçççmacç.ce.gov.b 
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condições do veiculo (manutenção adecuada), e do tráfego (controle de velocidade, cnhecimento. 

prévio dos pontos críticos das vias por onde será executado o transporte, etc.); 

» Apresentar quadrimestralmente à SEMACE o Automonitoramento (qualitativo e quantitativo - em 

toneladaslniôs), bem como os destinos finais dos resíduos sólidos coletados e transportados; 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme Lei Estadual n°  13.103/01. Decreto n° 26,604/02 e 

ABNT NBR 10.004/04 (tabelas de automonitoramento em anexo); 

> 	Aprser.tar junto à SEMACE, os contratos com as prefeituras/empresas geradoras dos resíduos; 

 

É o Parecer Técnico, o qual submete-se a apre:iaçào superior. 

Fortaleza, 01 de agosto de 2016. 

4 
Rua: Jairnc Benévolo, 1400- Fátima, Clii': 60 050 -081 Fonalçza - Ccrn, Brasil. 

Telefone: (85)3101-5314/ 3101-5518 
wv.scmacc.cc.govbr - sclnaçe®sejnacc cctjcv.br   



sn 
w 

[v1J\flOtJ IS 
A M fl i E P4 'r A L. 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 

SUSTENTAVEIS 

QUADRO RESUMO 

1. CONTRATADA, doravante assim designada simplesmente: 

HA2,40 SOCIAL: ECO VMONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

NOME FANTASIA: ECO V 

CNPJ/MF: 11.098.56810001-03 

ENDEREÇO: RUA, TIBURCIO CAVALCANTE, 1573 10  ANDAR SL. 01 ALDEOTA CEP: 60.124045 

FORTALEZA-CEARA 

REI'. LEGAL: LIVIA DE FÁTIMA COSTA FIRMINO EVARISTO 

CPF/MF REP. LEGAL: 042,282,133-08 

E-MAIL: ilviatinnino@ecuv.com.br  

TELEFONE DE CONTATO. (85) 3017 80801(85)989565839 

II. CONTRATADA, doravante designada simplesmente MARQUISE: 

MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJIMF sob o 

n°. 21.635.36310001-73. com  sede á Rua Visconde de MauA, no. 3066. Sala 03, Bairro Dionisio Torres, em 

Fortaleza, Ceará, neste ato representada na forma de seu [siMulo Social: 

CONSIDERANDO QUE: 

- A CONTRATADA é a pessoa jurídica responsável pela operação e administraao do Centro de 

Tratamento de Residuos Perigosos - CTRP. situado na Estrada do Itaperi. 725 - Passaré. em Fortaleza 

Cearè, inscrita no CNPJ sob n°21.635.363(0002-54. 

III. OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de 

tratamento em incineração de resíduos. 

111.1. O presente contrato tem por objetivo a prestação dos serviços pela CONTRATADA, consistente no 

tratamento dos resíduos produzidos pela CONTRATANTE até as dependências do Centro de Tratamento 

de Residuos Perigosos - CTRP, onde serão prestados os serviços. 

MARQUISE SERVIÇOS MIBIEI(TAIS SIA - SAS FOI? 

CTPP - Centro de Tiaamento de Residuos Pei;oos 

Rua Ewada&- Itapen, 725 -. Passaré - Fortaleta - Ceará - Brasil - CEP.,  60.8€2'220 - Fone: 55 85 3291-401-C 
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IV. TIPOS DE RESÍDUOS ENGLOBADOS: Para todos os efeitos, fazem parte do escopo do presente 

contrato os resíduos do Grupo A, B e E, que deverão ser previamente caracterizados pela CONTRATANTE, 

conforme a NBR 10004104 da ABNTe conforme o Anexo Ida Resolução CONAMA no. 358/05. e da RDC 

ANVISA n°. 306/04, no caso de resíduos de saúde; 

V. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços objeto do presente contrato serão prestados 

na Rua Estrada do Itaperi, 725 - Bairro Passará, em Fortaleza, Estado do Ceará; 

VI. VIGENCIA: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, 

renovável automaticamente por iguais penados, podendo ser rescindido, a qualquer momento, 

independentemente de qualquer multa ou indenização, por qualquer das partes, mediante prévio aviso por 

escrito com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias. 

VII. PREÇO: Vigoram para o presente contrato o valor referente ao mês de julho de 2018, que é de R$ 

2,92 (dois reais e noventa e dois centavos) o quilograma do resíduo do Grupo A e E (infectantes) e 

para os resíduos do Grupo A (medicamentos vencidos/avariados), o valor será de R$ 4,33 (quatro reais 

e trinta e três centavos) o quilograma do resíduo, passa a fazer parte do presente contrato como se nele 

estivesse transcrito valores com os quais o CONTRATANTE declara concordar. Sendo o faturamento 

minimo mensal que é de R$ 119,88 (cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos) não acumulativo. 

VIII. REAJUSTE: Ajusta-se entre as partes que tais valores serão reajustados com periodicidade mínima 

de 12 (doze) meses da data de vigência do referido valor, pelo índice IGP-M da FGV. Os contratos terão 

reajuste sempre no mês de maio. 

Pelo presente instrumento particular, as partes entre si, CONTRATANTE e MARQUISE, supra 

qualificadas, celebram o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 

SUSTENTAVEIS, que se regerá pelas cláusulas e condições que sequem e que se obrigam a 

cumprir: 

!1ARQU5E SERVIÇOS AMBIENTAIS SIA - SS FOR 

CTPP - Centro de Tratarnentc, de Rçsduos Perkor,os 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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1.1. Considerando as responsabilidades envolvidas na presente contratação, devem ser observados alguns 

preceitos, sem exceção: 

1.1.1. A CONTRATANTE declara conhecer que a MARQUISE é a pessoa jurídica responsável pela 

operação do local da prestação dos serviços descrito no QUADRO RESUMO: 

1.1.2. A CONTRATANTE declara que executa serviços de tratamento e destinação final dos resíduos 

perigosos conforme objeto do presente contrato, descrito no QUADRO RESUMO, e que é obrigada a 

proceder, diretamente ou às suas expensas, o tratamento dos resíduos; 

1.1.3. A CONTRATANTE declara conhecer e aceitar que a prestação dos serviços objeto do presente 

contrato não tem caráter de exclusividade pela MARQUISE, bem corno que serão prestados conforme os 

termos do presente instrumento: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

2.1. A CONTRATANTE declara conhecer e concordar que constitui sua obrigação: 

2.1.1. Manter, junto à MARQUISE, preposto, clevidamenle credenciado e com autorização para atestar o 

peso aferido da carga de cada veiculo transportador: 

2.1.2. Cumprir, fielmente, todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato, e ainda as 

relativas às obrigações legais que regulamentam a atividade de acondicionamento, coleta e transporte de 

resíduos. 

2.1.3. Conhecer e aceitar que os resíduos objeto do presente contrato, devidamente identificados no 

QUADRO RESUMO. para tratamento por incineração, devem ser previamente caracterizados pela 

MARQUISE, através de pessoal próprio, através de vistoria e análise prévia dos resíduos para classificação 

dos resíduos na forma ao QUADRO RESUMO, e que esta se reserva ao direito de somente aceitar resíduos 

para tratamento se estiverem de acordo com referida caracteri7ação, e na forma das normas e leis 

aplicáveis às espécies: 

2.1.4. Conhecer e aceitar que, se da análise dos resíduos se verificar mistura de resíduos com 

classificaçôes diferentes, o registro para cobrança pelo tratamento e disposição final dar-se-á, em sua 

totalidade, pelos valores pertinentes ao de valor maior. Poderá a MARQUISE, a seu critério. ou no caso de 

MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/ - SAS rOP. 
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discordância por parte da CONTRATANTE, recusar-se ao recebimento ou descarregamento dos resíduos 

na oportunidade. 

2.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas Técnicas e Legais aplicáveis ao 

acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos sólidos conforme estabelecido pela ABNT, pelo 

CONAMA e pela ANVISA, se for ocaso, respondendo por quaisquer descumprimentos, ilegalidades, danos 

e/ou prejuizos provocados por sua inobservância às referidas normas e leis, seja em relação à MARQUISE. 

aos órgãos públicos, ao meio ambiente ou a terceiros; 

2.16. Observar fielmente os horários de operação do local de prestação dos serviços de segunda a sexta 

(dias úteis), conforme as regras atuais do local, adequando os horários de coleta e transporte a referidos 

horários, e ainda efetuando a descarga dos resíduos nos locais previamente determinados pelo pessoal da 

MARQUISE, e na forma das normas e leis aplicáveis; 

2.1.1. Responder perante a MARQUISE, órgãos públicos, instituições ou terceiros, por quaisquer danos 

causados por si, seus empregados, seus representantes seus prepostos ou empresas contratadas para 

execução dos serviços de coleta, transporte ou descarga, em decorrência do descumprimento de cláusulas, 

normas, de sua culpa ou dolo; 

2.1.8. Arcar com todas as despesas decorrentes da coleta, transporte e descarga dos resíduos, inclusive 

os decorrentes de impostos, taxas, encargos ou terceirização dos serviços, dentre outros. 

2.1.9. A CONTRATANTE responsabilizar-se-á por todos os encargos e responsabilidades trabalhistas, 

previdenciários, cíveis, fiscais, ambientais e de quaisquer outras naturezas em relação á sua atividade, 

seus empregados, representantes ou prestadores, devendo isentar a MARQUISE de qualquer 

responsabilidade - direta ou indireta - oriunda de fiscalizações, processos administrativos, judiciais, ou 

quaisquer procedimentos: 

2.1.10. A inadimplência da CONTRATANTE em relação aos encargos e responsabilidade supra indicados 

não transferirá à MARQUISE responsabilidade alguma, riem solidária nem subsidiariamente. devendo 

arcar a CONTRATANTE com todas as custas o despesas necessárias à defesa da MARQUISE em 

eventual ação ou processo, inclusive honorários de advogado, peritcis, condenações, dentre outros; 

2.1.11. A MARQUISE, ainda, se reserva ao direito se somente aceitar residuos para tratamento e/ou 

disposição final se transportados pela CONTRATANTE em veículos apropriados, devidamente licenciados 

pelos órgãos ambientais competentes, consoante as normas legais atinentes à espécie; 

MAaQJJlSF. SiZVYCO$ At1Be ÇAIS S/A - $A$ Mil 
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2.2. São obrigações da MARQUISE: 

2.2.1. Dar o tratamento e/ou a destinação final adequada ao resíduo objeto do presente contrato, observado 

o licenciamento ambiental respectivo e as normas pertinentes da ABNT, CONAMA, e órgãos federais, 

estaduais e municipais competentes; 

2.2.2. Efetuar o recebimento dos resíduos objeto do presente contrato, nos horários vigentes do local de 

prestação dos serviços, observando as políticas e procedimentos da CONTRATANTE; 

2.2.3. Elaborar, com base nos registros diários de recebimento dos resíduos sólidos, Relatório Mensal, o 

qual será encaminhado à CONTRATANTE, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, para pagamento; 

2.2.4. Efetuando o depósito dos residuos junto à MARQUISE, não subsistirá à CONTRATANTE qualquer 

direito ao material depositado ou a valores decorrentes de sua eventual alienação, seja no estado em que 

se encontrava, seja beneficiado por quaisquer processos; 

2.2.5. Devolver á CONTRATANTE, após o término do Contrato, todos os materiais, informações e 

documentos de propriedade da CONTRATANTE que tenham sido emprestados ou de qualquer forma 

disponibilizados á MARQUISE, durante a execução dos serviços. 

2.2.6. Não utilizar, cm nenhuma hipótese e sol) nenhuma circunstância, o nome, a marca, o logotipo e os 

demais sinais característicos da CONTRATANTE e de suas subsidiárias, coligadas ou controladoras, e de 

seus produtos e serviços, salvo mediante prévia autorização por escrito; 

2.3 Nenhuma das partes será responsável por quaisquer atrasos ou falhas na execução dos serviços 

objeto do presente contrato que resultem de circunstancias de caso fortuito ou de força maior. devidamente 

comprovada. 

2.3.1. Na hipótese de caso fortuito ou situação de força maior perdure por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

poderá qualquer das partes dar por rescindido o presente instrumento, mediante prévia notificação por 

escrito á outra parte, sendo devidos somente os valores devidos pelos serviços já prestados. 

2.4. As partes declaram. nesle ato, estarem em consonãncia com a legislação aplicável. em especial mas 

não se limitando, aos regulamentos ria vigiláncia sanitário e dos órgãos ambientais competentes, 

concordando em isentar a outra parte de qualquer responsabilidade oriunda de ação ou omissão de sua 

4AQU1SF SERVIÇOS 1.MbIEI4TAIS 5/A - 545 POR 
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responsabilidade, ou na pior das hipóteses, em indenizar a outra parte pelos prejuízos causados, 

obrigando-se a guardar, assim na conclusão do contrato como na sua execução, os princípios da boa-fé. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

3.1. O presente contrato vigorará pelo prazo previsto no QUADRO RESUMO, através de termo aditivo, no 

silêncio das partes, será cancelado automaticamente. 

3.2. Qualquer das partes poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, a qualquer momento, 

o independentemente de qualquer multa ou indenização, mediante prévio aviso por escrito com antecedência 

de pelo menos 30 (trinta) dias; 

3.3. O contrato poderá, ainda, ser rescindido, independentemente de notificação, prazo, multa ou 

indenização, no caso de encerradas as atividades da MARQUISE no local de prestação dos serviços 

definido no QUADRO RESUMO, por qualquer motivo ou causa. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO 

4.1. Considerar-se-á rescindido, ainda, o presente contrato, independentemente de qualquer comunicação 

judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

4.1.1. Insolvência, falência ou recuperação judicial de qualquer das panes; 

4.1.2. Inadimpléncia da CONTRATANTE em relação ao pagamento do preço do presente contrato, na 

forma da cláusula contratual respectiva; 

4.1.3. Descumprimento de quaisquer cláusulas, obrigações ou condições do presente instrumenlo ou das 

normas e leis aplicáveis ao objeto do contrato, desde que não seja sanada no prazo de 15 (quinze) dias 

contados do recebimento de notificação expressa nesse sentido. 

4.2. Em qualquer hipótese de rescisão. serão devidos á MARQUISE pela CONTRATANTE os valores dos 

serviços já prestados, e, no caso de inadimplência ou descumprimenlo de cláusulas, obrigações ou 

condições do presente instrumento ou das normas e leis aplicáveis, a parte insolvente responderá, ainda, 

pelas perdas e danos causados á parte inocente. 

MARQu1r SERVIÇOS ld'k&tENl'ttIS 51k. - Si.S 0R 
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CLÁUSULA QUINTA - DA MEDIÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS 

5.1. A MARQUISE emitirá RELATÓRIO MENSAL do período de 21 do mês anterior ao dia 20 do mês 

corrente, com base nos registros diários de pesagem dos resíduos recebidos de acordo com o presente 

contrato, com a quantidade em quilogramas, para fins de faturamento dos serviços prestados; 

5.2. Os registros diários de pesagem dos Resíduos Sólidos recebidos serão realizados conforme a 

classificação e a pesagem, em quilogramas, efetivada no local da prestação dos serviços, devidamente 

atestados pelo preposto da CONTRATANTE, e permanecerão com a MARQUISE pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, à disposição da CONTRATANTE, para as devidas verificações, se necessário; 

5.2.1. Se da análise dos resíduos se verificar mistura de resíduos com classificações diferentes, a cobrança 

pelo tratamento e/ou disposição final dar-se-á, em sua totalidade, pelos valores pertinentes de valor maior. 

5.2.2. Os registros diários poderão se for  caso, se realizar conforme indicação do Manifesto de Transporte 

de Resíduos - MTR que contenham informações de responsabilidade do CONTRATANTE, razão social 

do gerador, endereço, data de coleta, ou em peso correspondente a cada remessa de resíduos: 

5.2.3. Na hipótese de divergéncia superior a 5% (cinco por cento), para mais ou para menos, entre o peso 

indicado no somatório do Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR apresentado pela CONTRATANTE 

e a efetiva pesagem do respectivo veículo/carga procedida pela MARQUISE no recebimento dos resíduos, 

serão considerados os valores da eletiva pesagem. 

o 5.2.4. Caso não seja respeitada a unidade de medida padrão pactuada, o quilograma, o peso dos resíduos 

apresentados será convertido para a unidade padrão, conforme cálculo de conversão especificado abaixo; 

5.2.4.1. 0,15 (cento e cinquenta gramas para cada litro de resíduo). Conforme tabela do fabricante 
KOMPAC. 

5.3. O RELATÓRIO MENSAL será encaminhado á CONTRATANTE, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura 

e respectivo boleto bancário, até o dia 15 (quinze) de cada mês, para pagamento até o dia 25 (vinte e cinco) 

do mês seguinte. cm prazo impostergável: 

5.3.1. Caso ocorra alguma diverqéncia quanto ao vaiar cobrado na Nota Fiscal/Fatura e/ou no respectivo 

boleto bancário a CONTRATANTE lerá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para reclamação e correção, 

não sendo possível o cancelamento de documento fiscal depois de referido prazo No caso de procedência 

da divergência, e sendo impossivel o seu cancelamento, o crédito e/ou o desconto será concedido na fatura 

subsequente: 

A*?OUiSL SERVIÇOS AMatEMTA:S 5/A '- SAS rot' 
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5.3.2. O atraso no pagamento de qualquer valor devido em razão do presente contrato sujeitará i 

CONTRATANTE à cobrança extrajudicial e/ou judicial, acrescido de multa contratual de 2% (dois por cento) 

sobre o valor devido, de juros n'ioratórios de 1% (um por cento) ao mês, pro-rata. mais correção monetária 

pelo IGP-M da FGV; 

5.3.3. O atraso no pagamento de qualquer valor devido em razão do presente contrato, por mais de 7 (sete) 

dias, acarretará a imediata suspensão dos serviços prestados pela MARQUISE em favor da 

CONTRATANTE, Independente de qualquer notificação ou aviso, podendo a partir do 80. (oitavo) dia de 

inadimpléncia 

5.3.4. O atraso no pagamento de qualquer valor devido em razão do presente contrato, por mais de 15 

(quinze) dias, acarretará o protesto do titulo respectivo e/ou a inclusão da CONTRATANTE nos cadastros 

de inadimplência, ficando desde já a CONTRATANTE advertida que, na hipótese de quitação da divida 

depois de referido prazo, acarretará ônus sob a obrigação de obter a Cada de Anuência e de tomar todas 

as iniciativas necessárias à retirada do titulo e/ou inscrição do cadastro de inadimplentes, não se 

responsabilizando a MARQUISE, em qualquer hipótese, pela demora que possa vir a ocorrer; 

5.3.5. Em qualquer hipótese de inadimplência da CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser 

rescindido, a critério da MARQUISE, Independente de qualquer prazo ou notificação, sendo devidos à 

MARQUISE pela CONTRATANTE os valores dos serviços já prestados, e, ainda, eventuais perdas e danos 

causados. 

CLÁUSULA SEXTA- DO PREÇO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO. 

6.1. Vigoram para o presente contrato o valor descrito no QUADRO RESUMO, rubricado pelas partes, 

passa a fazer parte do presente contrato como se nele estivesse transcrito: 

6.2. Os preços constantes da tabela em referéncia, em valores unitários por Quilograma, remuneram a 

execução dos serviços prestados pela MARQUISE em decorrência do presente contrato, conforme o tipo 

de serviço, e conforme o tipo e grupo de resíduo recebido e classificado; 

6.3. Os valores constantes da referida Tabela serão reajustados com periodicidade mlnima de 12 (doze) 

meses da data de vigência da referida tabela, independentemente do prazo contratual, e 

independentemente de qualquer aviso ou notificação prévia, pelo indice IGP-M da FGV: 

6.4. Eventual desconto concedido deverá ser expressamente renovado, se for o caso, na aplicação do 

reajuste: 

MARQUISE ER ViÇOS Iu45Ip4T,SJS 5/A - SAS FOÇ, 
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6.5. No caso de alteração contratual no pacto firmado entre a MARQUISE e o Poder Público, que impacte 

de forma relevante no preço do contrato, afetando o Inicial equilíbrio econômico financeiro da contratação, 

poderá a tabela respectiva ser alterada, para adequação à equação primordial. 

CLÁUSULA SÉTIMA -DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

1.1. A MARQUISE, por meio de seus representantes legais, compromete-se a manter, durante o prazo 

deste Contrato e após o seu término ou rescisão, o mais completo e absoluto sigilo com relação a todas e 

quaisquer informações, de qualquer natureza, inclusive referentes às atividades da CONTRATANTE e 

suas coligadas, controladas ou controladoras, a que venha a ter acesso por força do presente Contrato, 

não podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, revelar, reproduzir ou delas dar 

conhecimento a terceiros. 

 OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Quaisquer alterações das avenças ora pactuadas somente produzirão efeito se celebrados por escrito, 

observados os demais requisites de validade; 

8.2. A omissão ou tolerância por qualquer das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos ou 

condições do presente Contrato, não constil irá novação ou renuncia dos direitos aqui estabelecidos, que 

poderão ser exercidos plena e integralmente a qualquer tempo, 

8.3. O presente contrato constitui o total acordo entre as partes, revogando expressamente lodo e qualquer 

entendimento anterior. sejam verbais ou escritos; 

8.4. Este contrato vincula as partes e seus respectivos sucessores e cessionários. nau podendo ser cedido 

por nenhuma das partes sem a prévia e expressa concordància. por escrito, da outra parte; 

8.5. A parte que injustificadamente promover ou levar à propositura de ação judicial visando o cumprimento 

de qualquer das clausulas do presente contrato, ou a rescisão deste, arcara, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos, com as despesas processuais. custas e honorários advocaticios desde já arbitrados em 

20% (vinte por cento) do valor da ação efou condenação: 

8.6. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, mediante reunião das partes para tal finalidade, 

devendo ser elaborado termo aditivo ao presente. 
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CLÁUSULA NONA - DO FORO 

9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, para solução de quaisquer dúvidas ou 

litígios decorrentes deste CONTRATO, renunciando os contratantes a qualquer outro que tenham ou 

venham a ter, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento e seus anexos, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, que a tudo assistiram 

e atestam. 

Fortaleza Ceará, 10 de julho 2018. 4. 
ECO V MONITORAMENTO AMS. E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA. 

	patoo  - 

tJr"r 	 - 	  

MARQUISt SERVIÇOS AMBIENTAIS-STA. 

Nome: 
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	4C i'J 7-' 1,1 P , 1' fE)t"24 

CPF. 	 3 t 	(2') :3 ''• 	 3 
Testemunha 	 .7 Testemunha 

Nt CV 044a3 Ç11 

AQtJLZE SER\'ÍÇO$ kl' IENtALS $/t. - 515 5 EOr 

- Cntro dc 1iatø:.ento de Residucjs Ycrigõsos 

Rua Errada oc :tapan. 725 Passate - Foijieza -Cea'ã - 	 - CEP.. 6.&&222O Fone. Z5 S5 3251 A~'LX  
t 

25/38 



E. f1}CP fm ce; 
CUh)4A DE FR A.S 	 

ibo de 2O1- 

í4L1i rnflnhl 

--7 

 

644   
PAGINA 

•
ECO4/ G ESTÃO AMOIVJW. 

 

PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento de procuração particular, Eco v MONITORAMENTO AMBIENTAL E 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro 
nesta capital à Rua Tibúrcio Cavalcante n° 1573. 10  andar, sala 01, Aldeota - Fortaleza - CE, 
inscrita no CNPJ sob o n° 11.098.56810001-03, neste ato representada pelo Sr. CHARLYS 
CUNHA DE FARIAS OLIVEIRA, portador da cédula de identidade no 99010056822 e do CPF n° 
632201.303-30, nomeia e constitui seu bastante procuradora a Srta. LÍVIA DE FATIMA COSTA 
FIRMINO EVARISTO, Coordenadora de Projeto, portadora da cédula de identidade n° 
2003005040057 SSPICE, CPF n°  042.282.133-08, residente nesta urbe, a quem concede 
poderes específicos de representação, a empresa outorgante, podendo para tanto, assinar 
contratos, todos os atos pertinentes a negociação em nome da empresa outorgante e tudo que 
se fizer necessário ao fiel cumprimento da presente negociação 

Esta procuração será válida por 90 (noventa) dias, contados da da3ç99 sua assinatura. 

Fortaleza/CE, 04 de Julho de 2018. 

/ 

ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 
CHARLYS CUNHA DE FARIAS OLIVEIRA 
Sócio Administrador 
RG N°99010056822 
CPF N°632.201.303-30 

(CO V MONtTORAMFNTO AMÍC WT4L E LOCAÇÃO DE CQWPAMENV05 LIDA. 
CNPJ 11.098.569/0001-03 

Rua Tibúrcio Cavalcante. 1573 - 19  Andar, Sala 01, Aldeota, CEP 60.125-045 - Faitateza/CE. 
Telefone: +5585 3017-8080 - E-mail: con 	ecov.c m 

vw:ecov.combr 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CA DASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

MATRIZ 

~Ro DE ~ÇÃO OATA COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DE ABERTURA 

2810812009 

NOME EMPRESMLAI. 
ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

riruto DO ESTAOEIICIMENTO ~ 0€ FANTASIA) 

ECO V GESTÃO AMBIENTAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 
PORTE 

DEMAIS 

CÕOIGO E DESCRIÇÀO DA ATMDAD€ ECOM(%UCA PaIPICPAI. 

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 

CÕOIGO E DESCRIÇÃO DAS ATEYtADES €Cc.t.ars  SECUNDARIAS 
43.99-144 - Serviços de operaflo e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 
43.134-00 - Obras do terraplenagem 
71.12.0-00 - Serviços de engenharia 
15.00-1-00 - Atividades veterinárias 
81.304-00 - Atividades palsagisticas 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.134.00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 

cónsco E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R I1BIJRCIO CAVALCANTE 

NLA&RO 

1573 
COMPLEMENTO 
ANDAR 01 SALA 01 

CFP 

60.125-045 
BAJRRQVI5IITO 
ALDEOTA 

MUNICIPIO 
FORTALEZA 

IJF 

CE 

PCEREÇO ELÉTRONICO 

CONTABILIDADE@VTI.COM.BR  
TLLEFONL 
(85)4009-52901(85)4009-5202 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATADA SITUAÇÃO CAØASTL 

28/08/2009 

MOTIVO DE SSTUAÇÂO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°  1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 2710912018 às 16:09:00 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 
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Departamento de Registre Emprosaiat e lnteçsaçáo 
Seaelarta do Estado da Farondado Coara 

P00 PROTOCOLO (Uso da Junta Comerdofl 
	pj;; 

- 	JUCEC SEDE 
seoe FORTALEZA (1 	6G 
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23201272112 

COdigodaNatureze 
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trdo Matricula doAgonto 
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1 -HEQURlMENíO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará 

Nome: 	FCO V MONITflRAMFNTO AMRIFNTAI F 1 oc*ra De paJIpnE_nros LTOA 
(da Empresa co do Agefle Aajxils do Comkcio) 

requer a V.S o doíorimoalo do seguInte ato: 

Pt DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DOMO EVENTO 	QTOE D€SCRIÇA000 ATO /EVENTO 

DI 

N FCNREMP 

DDIIIIllhlI'IIlIIIOIIIIlIlI 

CE2201800039338 

JH 

1 	002 ALTEa'CAO 	 - 
051 1 COHSOUOACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 
2003 1 ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRA DOR 
2001 1 ENTRADA DE SOC4O/ADMINISTWOR 
2005 1 SAiDA DE SOCIO1ADMMSTRADOR 

ECTALEZA 	 Representante Legal da Empresa! Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

ASnatura4j4Aa 	LC 
13Abr92018 	 Telefone de Contalo;f7 .)Scot. st 

Da 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

• DecisÃo SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

• 
Nome(s) Emprosanal(ais) 19ua1(a!s) co semelhante(s); 

SIM SIM Processo em Ordem 
Àdoclsao 

Data 

[3 

 

NÃO 	II 	 flMÀO _/_/ Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Rospcnsavel 

SSÃO SINGULAR 
2' CxigMd. 	3 Extgõocia 	C ExIgencla 

[P(Zesso em oxIgÕocia• (Vide despacho arn rolha anexa) 
dolorido. Publique-se o arquive-se. 	 E] 	E] 	E] 

Processo Indeferido. Publique-se. 3ai 

5? Eidgaeds 

[J 
0q3tz1 .afira 
AdV. 

Data 	 Respo lEvei 

DECISÃO COLECIADA 2 ExIgtnaa 	3M Eslgõnda 
[3 Processo oro exIgência (Vida despacho ora folha anexa) 

[1 Processo dolorido. Publique-se e arquive-co. 	 [3 
Processo Indeferido. Pbique-se. 

• 
1 Esigenda 	S. Exigência 

L] 	LI 

Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Tensa 

OBSERVAÇÕES 

S Junta Comercial do Estado do Ceará 
Certifico registro sob o n°5134174 em 19/04/2018 do Empresa ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 
Nire 23201272112e protocolo 180525221 - 18/04/2018. Aulontícaçáo: 846A5158ECE929EF2827920E292EA85C2E24E8. Lenlra Cardoso de 
Alencar Seralne - Secretária-Geral. Poro validar esto documento, acesso http://wwwjucec.ca.gov.br  o informe no do protocolo 18/052.522-1 e o 
código de segurança BOGd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10104/2018 por Lenira Cardoso de Alencat1 etalne - Seaetãrla- 
Geral. 	 4 
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ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
150  ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDADO 

NUBlA AMARAL RIBEIRO, brasileira, natural de Arneiroz/SP, casada sob regime parcial de bens, 
nascida em 15/07/1 975, empresária, inscrita no CPF 722.786.173-20, portadora do RG 2007010027082 
SSP/CE, residente e domiciliada à Alameda Verde 01, Casa 25, Sitio Córrego, Mondubim, CEP 60.752-
18, Fortaleza/CE 

VADIMIR DO NASCIMENTO BRAGA, brasileiro, natural de Fortaleza/CE, solteiro, nascido em 
28/12/1981, empresário, portador da cédula de Identidade RG n° 99010462138 SSP/CE e do CPF no 
969.514.943-04 residente e domiciliado na Av. Lineu Machado, n° 593, bairro Jóquei Clube, CEP: 
60.520-102, Fortaleza/CE. 

Os sócios acima qualificados, únicos representantes da empresa ECO V MONITORAMENTO 
AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, com registro na Junta Comercial do Estado do 
Ceará sob o NIRE 23.201272112, e inscrita no CNPJ soba n° 11.098.568/0001-03, por despacho de 
28.08.2009, sediada à Rua Tibúrcio Cavalcante, 1573, 10  andar sala 01, CEP: 60.125-045, Aldeota, 
FortalezaiCE, par este instrumento e na melhor forma de direito resolvem alterar o Contrato Social e o 
fazem mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade neste ato, NUBlA AMARAL RIBEIRO, cedendo e 
transferindo por venda, 100% de suas colas de capital no valor de R$ 4.275M00,00 (Quatro Milhões, 
Duzentos e Setenta e Cinco Mil Reais), para os sócios CHARLYS CUNHA DE FARIAS OLIVEIRA e 
ANTONIO WALRISTON LIMA DE BRITO. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ingressam na sociedade CHARLYS CUNHA DE FARIAS OLIVEIRA, 
brasileiro, natural de Crato-CE, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 
17/09/1985, engenheiro de produção, inscrito no CPF n°  632.201.303-30, portador do RG n° 
99010056822 SSP/CE, residente e domiciliado á Rua Joaquim Martins, no  398, Apto. 403 SI. 05, 
Passaró, CEP 60.744012. Fortaleza-CE, adquirindo em moeda corrente 4.140.000 (Quatro Milhões, 
Cento e Quarenta Mil) quotas, que correspondem a R$ 4.140.000,00 (Quatro Milhões, Cento e 
Quarenta Mil Reais) equivalente a 92% do capital desta empresa e ANTONIO WALRISTON LIMA DE 
BRITO, brasileiro, natural do São Luis/MA, solteiro, nascido em 14/07/1982, empresário, portador da 
carteira nacional de habilitação CNH n° 02640954428 DETRAN/CE e do CPF n° 853.310.823-00 
residente e domiciliado na Rua Isabel Bezerra, 121, Joao XXIII, CEP: 60.525-641, Fortaleza/CE, 
adquirindo em moeda corrente 135,000 (Cento e Trinta e Cinco Mil) quotas, que correspondem a R$ 
135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais), equivalente a 3% do capital desta empresa 

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio que ora se retira da sociedade, declara que faz, livre e 
desembaraçado de quaisquer ônus, para com a sociedade e com terceiros, dando plena, total e 
irrevogável quitação das cotas transferidas, para nada mais reclamar quer do cessionário, quer da 
sociedade. 

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social á de R$ 4.500.000.00 (Quatro Milhões e Quinhentos mil Reais), 
dividido em 4.500.000 em (Quatro milhões e Quinhentas Mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) 
cada, em moeda corrente Nacional, ficando distribuído entre os sócios, na forma seguinte: 

NOME DOS SOCIOS % t'4° DE QUOTAS VALOR EM REAIS 
CHARLYS CUNHA DE FARIAS OLIVEIRA 92 4.140.000 R$ 4.140.000,00 
ANTONIO WALRISTON LIMA DE BRITO 3 135.000 R$ 	135.000,00 
VADIMIR DO NASCIMENTO BRAGA 5 225.000 R$ 	225.000,00 

TOTAL 100 4.600.000 R$ 4.600.000,00 

Junto Comorcial do Estado do Ceará 

)
codifico registro sob on° 5134174 em 19/0412018 da Empresa Eco V MONITORAMENTO AMBIENTAL. E LocAcAo DE EQUIPAMENTOS LiDA, 
Niro 23201272112 e protocolo 180525221- 1810412018, Autenticação: 1346A5158ECE929EF2827920E292EA85C2E24E8. lenira Cardoso de 
Alancar 50,0mb - Soctetár,a-Geral. Para validar este documento, acosse http:I/wwwjuCeC.ce.gov.b( e informo n° do protocolo 181052.522.1 o o 
código do segurança BOGa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018 por Lenira Cardoso de Alenca,Seraine - Soaotárua- 
Goral. 
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ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTD 
150 ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDADO 

CLÁUSULA QUINTA: A Administração da Sociedade caberá aos sócios, CHARLYS CUNHA DE 
FARIAS OLIVEIRA, para exercer as funções de Administrador, assinando isoladamente, a quem caberá 
os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vetado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas 
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros 
sócios. 

CLÁUSULA SEXTA: Extinção cia Filial 1 localizada na Rua Princesa Stetani, Lote 8/9, Quadra 20a, Vila 
Kiola, São José de Ribamar/MA, CEP: 65.111-000, inscrita sob NIRE 21900242911 e no CNPJ (ME) 
sob N° 11.096.568/0003-97. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Ratificam-se todas as demais cláusulas do contrato social, que não foram 
alteradas pelo presente instrumento. 

•
CLÁUSULA OITAVA: Consolidação do contrato social, passando o referido instrumento, com as 
alterações procedidas acima, a vigorar com a seguinte redação: 

ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
CONSOLIDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL 

CHARLYS CUNHA DE FARIAS OLIVEIRA, brasileiro, natural de Crato-CE, casado em regime de 
comunhão parcial de bens, nascido em 17/09/1985, engenheiro de produção, inscrito no CPF n° 
632.201303-30, portador do RG n°99010056622 SSP/CE, residente e domiciliado à Rua Joaquim 
Martins, n°395, Apto. 403 81. 05, Passaré, CEP 60.744-012, Fortaleza-CE. 

ANTONIO WALRISTON LIMA DE BRITO, brasileiro, natural de São Luis/MA, solteiro, nascido em 
14/07/1982, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 98002266530 SSP/MA e do CPF 
n° 853.310.823-00 residente e domiciliado na Rua Isabel Bezerra, 121, Joao XXIII, CEP: 60.525-
641, Fortaleza/CE 

VADIMIR DO NASCIMENTO BRAGA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de 
identidade RG n° 99010462138 SSP/CE e do CPF n° 969.514.943-04 residente e domiciliado na 
Av. Lineu Machado, n° 593, bairro Jóquei Clube, CEP: 60.520-102, Fortaleza/CE. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO E SEDE: a Sociedade denomina-se ECO V 
MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, tendo como nome 
fantasia ECO V GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS com sede à Rua 
Tibúrcio Cavalcante, 1573, 10  andar, sala 01, CEP: 60.125-045, Aldeota, Fortaleza /CE, podendo 
abrir filiais e escritórios em todo o território nacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS SOCIAIS: A sociedade explora as atividades: coleta 
de resíduos não-perigosos, coleta de resíduos perigosos, tratamento e disposição de resíduos não 
perigosos, usinas de compostagem, monitoramento ambiental, serviços de monitoramento 
ambiental, serviços de terraplenagem para proteção ambiental, obras de proteção ambiental, 
engenharia ambiental, serviços de engenharia ambiental, projetos de engenharia ambiental, 
elaboração de projetos ambiental, limpeza urbana, gestão de aterro sanitário, serviços de 
tratamento e destinação final de resíduos sólidos, serviços hidro sanitários, serviços de veterinária, 
serviços de jardinagem e atividades de edificações, obras viárias, pavimentação e drenagem, além 
da locação de equipamentos, tais como compactadoras, carregadeira compacta, bob cat, muck, 
trator de esteira, caçamba basculante, caminhão pipa, empilhadeira e similares. 	

0)91  
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€ Junta comercial do Estado do Ceará 
Ce~ registro sob o n°5134174 em 19/04/2018 da Empresa ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTOA. 
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150  ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDADO 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social é de R$ 4,500.000.00 (Quatro 
Milhões e Quinhentos mil Reais), dividido em 4.500.000 em (Quatro milhões e quinhentas mil) 
quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada, em moeda corrente Nacional, ficando distribuído 
entre os sócios, na forma seguinte: 

NOME DOS SOCIOS % N° DE QUOTAS VALOR EM REAIS 
Cl-IARLYS CUNHA DE FARIAS OLIVEIRA 92 4.140.000 R$ 4.140.000,00 
ANTONIO WALRISTON LIMA DE BRITO 3 135.000 R$ 	135.000,00 
VADIMIR DO NASCIMENTO BRAGA 5 225.000 R$ 	225.000,00 

TOTAL 100 4.500.000 R$ 4.600.000,00 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DOS SÕCIOS: A Responsabilidade dos sécios, 
que é limitada ao valor de suas quotas, mas solidariamente até o total da integralização do Capital 
social, nos termos do Art.: 1.052 da Lei No. 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA QUINTA - DO INICIO, PRAZO DE DURAÇÃO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO: 
A sociedade iniciou suas atividades em 28108/2009, o prazo de duração é por tempo indeterminado 
e ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e 
do balanço de resultado econômico, cabendo aos sécios, na proporção de suas quotas, os lucros 
ou perdas apuradas (Art.: 1.065, CC12002). 

CLÁUSULA SEXTA - A Administração da Sociedade caberá a sócia CHARLVS CUNHA DE 
FARIAS OLIVEIRA, para exercer as funções de Administradora assinando isoladamente, a quem 
caberá os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vetado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização dos outros sócios. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O sócio Administrador, designado neste instrumento, declara 
expressamente, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por Lei especial, ou condenado a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 
contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os 
efeitos da condenação. 

CLÁUSULA SETIMA - DA MORTE OU INTERDIÇÃO DE SÓCIOS: Em caso de morte ou retirada 
de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida, podendo o sócio falecido ser substituído por 
seu legitimo herdeiro. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios terão direito a uma retirada mensal a titulo do Pró-labore, dentro 
dos limites fixados pela legislação do imposto de renda vigente. 

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Todos os casos omissos serão regulados pela 
Lei 10.406/02, ficando eleito o foro da cidade de Fortaleza/CE, para dirimir, conhecer e decidir 
sobre quaisquer questões oriundas deste instrumento, excluindo-se qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

Pácjinn3 cie 4 

Junta comercial do Estado do coará 
\ certifico registro sob o n°5134174cm 19/04/2018 da Empresa ECO v MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LIDA, 

Nire 23201272112 e protocolo 180525221 -1810412018. Autenticaçóo: 848A5158EcE929EF2827920E202EA85c2E24E8. Lenira Cardoso de 
-Mancar Sotaina - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesso http:/twww.jucoc.ce.gov.br  o informo n0  do protocolo 18/052.572.1 o o 
código de segurança 906d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018 por Lenira Cardoso de Aionca,Soraino - Secretária. 
Geral. 	 sW38 
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ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTIS  
150 ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDADO 

E, por assim estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 01 (uma) 
via de igual forma e teor, e será levado a registro na Junta Comercial do Estado do Ceará, nos 
termos dos arts. 998 e 1.150, da Lei 10.406102. 

Fortaleza, 13 de Abril de 2018. 

.Na  
NUBlA AMARAL RIBEIRO 
CPF N°722.786.173-20 

(O&~aN3 í2vtQ?o 
VADIMIR DO NASCIMENTO BRAGA 

CPF N°969.514.943-04 

/a Jrgn 
CHARLY CUNHA DE FkRIAS OLIVEIRA 	NTONIO WALRISTON LIMA DE GRITO 

CPF N°632.201.303-30 	 CPF N°853.310.823-CO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00 CEARÁ 
CeRtiFico O REGISTRO 5080 tino: $134174 
EM 181041201$ 

11C0VWo3TcnJJJcnTo AMO ZflTAI.t LOCACAOOS COUflSU#O, LTOAS 

PrOIQCOeO: 181052522.1 
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código de segurança BoOd Este cópia foi autenticada digitalmoote o assinada em 19/04/2018 por Lenira Cardoso de Alenca 1Seraine - Soaetária- 
Geral. 	 &— 	p4238 
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CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

    

O 8°. Tabelião de Notas e Protesto da cidade de Fortaleza-Ceará, por nomeação legal, e em 
virtude da faculdade que lhe é conferida em lei. 

CERTIFICA, conforme a Lei Federal 8935/94, e artigo 343 do Provimento n° 08/2014 CGJ/CE, 
que o(s) documento(s) em anexo é(são) reprodução(ões) fiel(is), do(s) original(is) que me 
foi(ram) apresentado(s), confirmando neste ato a(s) sua(s) autenticidade(s) através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo indicado, impresso em cada documento anexo. O referido 
é verdade, dou fé 

Código de Controle da Autenticação: 10311755-1 a 10311755-1 
Número do pedido: 9205 

Certidão emitida em 0410712018 às 15:34:09 
Certidão VÁLIDA até 31/12/2018 às 15:34:09 

Certidão solicitada eletronicamente por: 
ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site 
www.cartorioaguiar.com.br  informando o código de verificação abaixo 

. 	
10311755 

11111111111111111111111   

JC- • -1# 
AÇ.L}IAR tr-r° 

CHAVE DIGITAL 
Produzida conforme certificação digital ICP- Brasil - MP 2.200-212001 

70be060c5e83e31de87ec374a46c47fd44393499923eat99ae38e69c737 1 27eb.4cb033662e63cd6d31 b71575e 
499140026698eb5fd9403b83d79735a5d09c6c0b 

80 IÀBFLK)NÀT() DF NOTAS E PROTESTO DF TÍTULOS 
A•. Desernhargador Moreira, 1 (tO)A - Aldeola 
Fortaleza - Coará - CEI' 60170-001 
55 85 3466-7777 
talx1iane.artcsioaguiai.coin.bi  
www.caitorioaguai .com.br  

EscriIuri 
Procuração 
Reconhecimento de firma 
ALI leAl icacln 
Ata Notarial 
Testamento 
Protesto 
Divórcio 
Inventirio 
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O 80. Tabelião de Notas e Protesto da cidade de Fortaleza-Ceará, por nomeação legal, e em 
virtude da faculdade que lhe é conferida em lei. 

CERTIFICA, conforme a Lei Federal 8935/94, e artigo 343 do Provimento ri0  08/2014 CGJICE, 
que o(s) documento(s) em anexo é(são) reprodução(ões) íiel(is), do(s) original(is) que me 
foi(ram) apresentado(s), confirmando neste ato a(s) sua(s) autenticidade(s) através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo indicado, impresso em cada documento anexo. O referido 
é verdade, dou fé 

Código de Controle da Autenticação: 10683809-1 a 10683809-1 
Número do pedido: 9244 

Certidão emitida em 26/07/2018 às 16:59:40 
Certidão VÁLIDA até 22101/2019 às 16:59:40 

Certidão solicitada eletronicamente por: 
ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site 
www.cartorioaguiar.com.br  informando o código de verificação abaixo 

o 10683809 

11111111111111111111111  

CHAVE DIGITAL 
Ã(aPIAI&' zr" Produzida conforme certificação digital ICP- Brasil - MP 2.200-2/2001 

6d768(1 1 16aed8ec15c42ft5cd8dc1d83d9c7610f16b8778d9275b57f59391 dee5340af54c9723f8e51 2d8080df 
c313cda52a7e2ed1b51 1985722ceab2543df 
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O 80. Tabelião de Notas e Protesto da cidade de Fortaleza-Ceará, por nomeação legal, e em 
virtude da faculdade que lhe é conferida em lei. 

o 
CERTIFICA, conforme a Lei Federal 8935/94, e artigo 343 do Provimento n°08/2014 CGJ/CE, 
que o(s) documento(s) em anexo é(são) reprodução(ões) fiel(is), do(s) original(is) que me 
foi(ram) apresentado(s), confirmando neste ato a(s) sua(s) autenticidade(s) através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo indicado, impresso em cada documento anexo. O referido 
é verdade, dou fé 

Código de Controle da Autenticação: 10538233-1 a 10538233-1 
Número do pedido: 9229 

Certidão emitida em 19107/2018 às 15:48:37 
Certidão VÁLIDA até 15/0112019 às 15:48:37 

Certidão solicitada eletronicamente por: 
ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site 
www.cartorioaguiar.com.br  informando o código de verificação abaixo 

o 11111111111111111111111 

10538233 

faGSrbceeeeSOaOccb22fO7tb996fS223c9c452Ol 7b395ac3a5840ce1 8fd96cbel 605a960a524658f30939376d 
7aef0caed58b93488286b101a66390003766f9 
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