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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
=TEMA MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

Processo N°ØØ1-1023001-2018

Dat.Entrada 23/10/201808:04:32
Documento
CNPJ 03825354000163

Requerente
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ
Endereço

Telefone:

Bairro

ANTONIO sÃ E SILVA
1k
Assunto:
ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS

1404

E° j

TN4ATMDUSA
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O
Empenho
0000000000

E npenho

Infonnaçõn sobre o roqueflnwnto
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PREGÃO PRESENCIAL H. 14° 2018.10.01.1 SRP
RECURSO ADMINISTRATIVO.
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Toldo Protocolo:
1.Os processo devem ser despachado por ordem de entrada
2. Depois de despachado deve ser dado informado no sistema imediatamente o teor do despacho e a destinação.
3. Não separo os documento da pasta.
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ILáTRISSIMA SENHORA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO DO MuN;cP;O DE HORIZONTE-CE.

PREGÃO PRESENCIAL N. N° 2018.10.01.1-SRP
RECURSO ADMINISTRATIVO

LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita
no CNPJ 03825.354/0001-63, com sede a rua Antonio Sá e Silva,
1404, Eusebio-CE, vem a presença de Vossa Senhoria apresentar
RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão que a inabilitou
do certame e contra CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME, já
•

qualificada nos autos da licitação, pelas razões de fato e de direito
a seguir aduzidas:

MATRIZ - CNPJ 03.825.354/0001-63
Rua Antônio Sã e Silva. 1404 - Tamatanduba
Tel (85) 3260.9140 - Fax ($5) 3260.9166
CEP 61.760-000 - Eusébio - Ceará
E-mail: adm©Iimptudo.com

FILIAL - CNPJ 03.825.35410004-06
Rua Pergentino Maia, 1284 A- Messejana
Tel. (85) 3113.3075 - CEP 60.840-015
Fortaleza - Ceará
E-mail: limptudofilialqmail.com
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DOS FATOS
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empresa Limptudo participou do Pregão Presencial acima
epigrafado, tendo ofertado melhor lance e sagrando-se vencedora
do certame.
Ocorre que na fase de habilitação o pregoeiro entendeu por
inabilita-ia com o fundamento de ter sido apresentado licença
ambiental de operação do incinerador, onde seria tratado o resíduo
solido perigosos, essa supostamente tida como vencida.
Noutro giro em análise aos documentos de habilitação das
demais concorrentes o pregoeiro sequer teria exigido a mesma
documentação, qual seja a dita licença ambiental de operação do
incinerador para tratamento dos resíduos sólidos perigosos. Tal ato
frustrou diretamente o principio da igualdade entre os licitantes, e o
próprio edital de licitação em seu item
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 N"
237/97de 19/12/1997, amparada pela LEI N" 6.938 de 31/08/1981."
Esclarece-se, outrossim, que conforme se percebe da ata do
pregão, o pregoeiro não forneceu os documentos das outras
empresas, tendo mantido o processo em cartório, sem patrocinar
vistas aos recorrentes, pleiteando desde já que seja concedida
vistas a documentação requerendo desde já a devolução do prazo
para apresentação de razões para caso seja da vontade do
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recorrente aditar os fundamentos do seu recurso, na oportunidade
,s,M

MATRIZ - CNPJ 03.825.35410001-63
Rua Antônio Sá e Silva, 1404 - Tamatanriuba
Tel. (85) 3260.9140- Fax (85) 3260.9166
CEP 61.760-000 - Eusébio - ceará
E-mail: adm@Iimptudo.com
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FILIAL - cNpJ 03.825.354
-06
Rua Pergentino Maia, 1284 A- Messejana
Tel. (85) 3113.3075 - CEP 60.840-015
Fortaleza - Ceará
E-mail: limptudofiliaIgmaiI.com

qu qferá devolvido também o prazo para devidas contrarrazoes ao
aditamento.
È sucinta a matéria fática.
DO DIREITO
A empresa Limptudo apresentou todas as suas licenças
ambientais de operação em exatas exigências editalícias, pois o
edital requere que a licença esteja embasada na CONAMA 237/97.
Pois bem, inobstante a licença ambiental apresentada tanto
para coleta e transporte, quanta para o tratamento estarem com
prazo de validade vencida, ambas foram acompanhadas do seu
requerimento de renovação em 120 dias anteriores ao seu
vencimento.
A CONAMA 237/97 diz:
Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de
validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo
documento, levando em consideração os seguintes aspectos.
spectos:III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá
111
considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4
(quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.
4° - A renovação da Licença de Operação(LO) de uma
atividade ou empreendimento deverá ser requerida com
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração
de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença,

MATRIZ - CNPJ 03.825.354/0001-63
Rua Antônio Sá e Silva, 1404 - Tamatanduba
'rol. (85) 3260.9140 - Fax (85) 3260.9166
CEP 61.760-000 - Eusébio - coará
E-mail: adm@limptudo.com

FILIAL - CNPJ 03.825.354b004-06
Rua Pergentino Maia, 1284 A- Messejana
'Fel. (85) 3113.3075 - CEP 60.840-015
Fortaleza - Ceará
E-mail: Iimptudofilial@gmail.com
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F1 DO ESTE AUTOMATICAMENTE PRORROGADO ATÉ A
MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL
COMPETENTE. (qrifos nossos)
No mesmo sentido a lei complementar federal 140/2011 diz:

Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos
estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento.

§ 49

A renovação de licenças ambientais deve ser requerida
com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração
de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este
automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão
ambiental competente.
Portanto, embora o corpo da licença ambiental conste data de
validade supostamente expirada, por força do 'protocolo de
renovação feito, anterior aos 120 dias do respectivo prazo de
vencimento, a validade da licença ambiental está
AUTOMATICAMENTO PRORROGADO, até manifestação definitiva
do órgão ambiental que a expediu.

1'

Portanto, as licenças ambientais apresentada pela empresa
Limptudo estão válidas e a habilitação procedida pelo pregoeiro é
ilegal e deve ser reformada.
A empresa Limptudo tem mais de 20 anos de experiência na
área de coleta, transporte e tratamento de residuos, inclusive tendo
incinerador próprio, também com licença de operação em
renovação, prova disso anexa-se a esse inclusive mais atestado de
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capacidade técnica, bem como outra referida licença com seu
respectivo protocolo, apenas para fins de informação, tendo em
MATRIZ - CNPJ 03.825.35410001-63
Rua Antônio Sã e Silva, 1404 Tamatanduba
Tel. (85) 3260.9140 Fax (85) 3260.91 66
CEP 61.760-000 Eusébio ceará
E-mail: adm@limptLido.com
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visff que para fins de habilitação os documentos foram
oportunamente demonstrados, conforme dito alhures.
De outra ponta, é estranho dizer, que o pregoeiro não
analisou com mesmo empenho, a documentação apresentada pela
considerada habilitada, a empresa CONSTRUTORA SMART
EIRELI-ME.
Não consta do rol dos documentos apresentados, licença
ambiental para incineração, frustrando ao mesmo item editalício ao
qual o pregoeiro reportou para manter a Limptudo fora da disputa,
item 6.5.3.
Portanto, deve ser considerada inabilitada a

licitante

CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME, por não ter apresentado o
documento exigido no item 6.5.3.
Por ultimo, não menos importante, afirmar, que não foi
oportunizado e nem concedido vistas dos documentos de
habilitação apresentados pela licitante vencedora, o que cerceou o
direito de recurso dessa licitante, a concessão da vista sequer está
consignada em ata, o que comprova o que arguido.
TJ-BA - Agravo de Instrumento AI 00119389420118050000 SÃ
0011938-94.2011.8.05.0000 (TJ-BA)
Data de publicação: 17/11/2012
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MENOR PREÇO.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS.
MATRIZ - NPJ 03.825.35410001-63
Rua Antônio Sá e Silva, 1404 - Tamatanduba
Tel. (85) 3260.9140 - Fax (85) 3260.9166
CEP 61.760-000 - Eusébio - Ceará
E-mail: adm@limptudo.com
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IN96(bRRÉNCIA DE VIOLAÇÃO, IN INITIO LITTIS, AOS
PRINCÍPIOS DA IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES E DA
VINCULÁÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÕRIO.
FINALIDADE DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
VERIFICADO. PERIGO DE DANO A DIREITO NÃO
VISLUMBRADO, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 2. Se não houver uma razão suficiente para a
permissibilidade de um tratamento desigual, então, o tratamento
igual é obrigatório. (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos
Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros, 2008). 3. No caso sub examine, verifica-se, in initio Iittis,
a hcitude dos atos da Administração Pública em requerer que as
empresas licitantes sigam as regras previstas no Edital, haja vista
o trabalho que será desenvolvido pela vencedora da licitação. 4. In
casu, não se pode descuidar que o edital é elemento fundamental
ao procedimento licitatório, regulando todo o certame, determinando
seu objeto e os deveres e direitos das partes. Segundo o princípio
da vinculação ao instrumento convocatório, é imprescindível a
observação dos limites constantes do corpo do edital.

DO PEDIDO

Diante do exposto requer que seja conhecido o presente
recurso, eis que tempestivo e cumprir os requisitos legais, ainda
que seja subsidiada as vistas aos documentos apresentada peIa;
MATRIZ - CNPJ 03.825.35410001-63
Rua António Sá e Silva, 1404 - Tamatanduba
Tel. (85) 3260.9140 - Fax (85) 3260.9166
CEP 61.760-000 - Eusébio - Ceará
E-mail: adm@limptudo.com

FILIAL - cNPJ
Rua Pergentino Maia, 1284 A- Messejana
Te!. (85) 3113.3075 - CEP 60.840-015
Fortaleza - ceará
E-mail: Iimptudofilialgmail.com

Oevolvido prazo para fins de aditamento do recurso{È
a

- i%o, por justiça processual, por fim no mérito que s
conséYada HABILITADA a recorrente LIMPTUDO SERVIÇOS D
OÍW

LIMEZA E CONSERVAÇÃO LTDA por ter apresentado licenças
validas conforme exigida no edital e Inabilitar a recorrida
CONSTRUTORA SMART EIRELI-ME por não as ter sequer
apresentado.

Termos que,
Pede-se deferimento.

Fortaleza, 22 de outubro de 2018.
«'
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LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO LTDA
MARK AUGUSTO LARA PEREIREA- SaCIO PROPRIETÁRIO

MATRIZ - CNPJ 03.825.354/0001-63
Rua Antônio Sã e Silva. 1404 - Tamatanduba
Tel. (85) 3260.9140 - Fax (85) 3260.9166
CEP 61.760-000 - Eusébio - Ceará
E-mail: adm@limptudo.com
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DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM ESSE RECURSO:

•LICENÇA AMBIENTAL (DE OPERAÇÃO) 165 + protocolo
de renovação da referida licença.
•ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
•CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO n°213212007
•CONTRATO SOCIAL DA LIMPTUDO LTDA
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LIMP-TUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEi
Rua Antonio Sã Silva n 1404
Bairro Tamatanduba — CEP 61.760-000
NTRC 23200.858.997 de 22.05.2000
CNPJ n° 03.825.354/0001-63
Ettsébio — Ce.
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DÉCIMO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CONR.LEI N° 10.406/2002
Pelo presente instrumento particular de aditivo ao contrato social consolidado, o Sr.
MARX AUGUSTO LARA PEREIRA. brasileiro, solteiro, maior, comerciante, geólogo,
natural do Alto Paraguai-Mr., nascido em 06.06.1980, portador do C.P.F. n° 213.085.08808, Cédula de identidade rio 30.220.211-0-SSP-SP. e Registro no CItEA-Ce. n' 40.528-1).,
e CÉLIA. IMACULADA LARA PEREIRA, brasileira, casada cm regime de coinunbo
parcial de bens, advogada, natural de Ouapã-MO., nascida em 06.07.1957, portadora do
CPF n° 205.232.891-20 a C. de Identidade n° 8722678-9-SSP-SP, ambos residentes e
domiciliados nesta capital a rua Raimundo Gomes de Holanda a° 244 - casa 48. Bairro
Cidade dos Funcionários, CEP 60.822.550,, Únicos sócios da "sociedade empresária
limitada" de direito privado, sob tipo de como dispõe a Lei Civil (Artigo 982 e 1.052 a
1.087, da Lei a° 14.406/2002 de 10.01.2002), com o nome empresarial '.c "LIMP-TUDO
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACÃO LTDA-EPP..". estabelecida a rua
Antonio Si e Silva n° 1404, bairro Tarnatanduba, CEP 61.760-000 no Eusébio-Ce.,
devidamehtc inscrita no CNPJ n° 03.825.354/0001-63, arquivada na JUCEC-Junta
Comercial do Estado do Ceará, sob n° 23200.858.997 do 22.05.2000, rcolvem reformular
o seu contrato social, devidamente adaptado ao novo Código Civil, com os dispositivos da
Lei n° 10.40612002 de 10.01.2002, já e os fazem conforme cláusulas e condições, que
abaixo seguem,:
CLÁUSULA PRIMEIRA — Resolvem os sócios de comum acordo, alterar o texto,
modificar seus objetivos sociais conforme a seguir. 1)58.11.4100 — coleta e transportes do
resíduos alio perigosos, coleta, remoção e transporte de entulhos, scn4ços de coleta e
transporte de resíduos da construção civil (inertes e podas), serviço de coletas e
transportes de resíduos sólidos, acroportoviárlos, agrícolas, comercial, urbano
público, industrial, da saúde e especiais, - operação de estações de transferência de
resíduos não perigosos, responsáveis pelo armazenamento temporário e a
transferência definitiva de resíduos não-perigosos para aterros sanitários ou Ux8es operação limpeza urbana, 2)138.12.2/00 — colõta e transportes de resíduos perigosos,
serviços de coleta, acondicionamento e transporte de lixo hospitalar, - gestão de
aterros sanitários — depósitos de lixo e aterros sanitários para disposição de resíduos
perigosos para locais definidos , 3) 49.30-2/01 — Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4) 37.02.9/00 - limpeza de caixa de
esgoto, galerias de água pluviais e tubulações, — atividades relacionadas a esgoto,
exceto gestão de redes, 5) 81.29-0/00 -atividades de limpeza e conservação em geral, 6)
43.11.8/01 — demolição de edifícios e outras estruturas, 7) — 43.11.8/02 — preparação de
canteiro e limpeza de terreno, 8) 43.12.6/00 — perfuraçõ es e sondagens, 9) 43.19.3/00 —
serviços de preparação de terreno em geral, 10) 43.99.1/05 — perfuração e construção
de poços de água, 11) 43.99.1199 — outros serviços especializados para construção em
geral, 12) 43.99.1/04 — locação de empilhadeiras, gruas (móveis ou lixas), guinchos,
guindastes (móveis ou fixos), lança articulada, lança telescópica, macaco hidráulico e
mliii carregadeira com operador para uso na construção civil — locação de
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equipamentos diversos para transportes e elevação de cargas e pessoas com operas 'tJ
para uso na construção civil, 13) 38.31.9/99 - recuperação de materiais metálicos,
exceto alumínio, 14) 3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos (obtenção de
materiais plásticos em grilos (grânulos) a partir de sucatas ou resíduos descartados
plásticos, 15) 38.39-4/01 - Usinas de compostagem, 16) 77.39.0/99 - Aluguel de outras
máquinas e equipamentos comerciais e Industriais, 11) 71.11-0/00 - Locação de
automóveis sem condutor, 18) 77.39-0/03 - Aluguel (te palco; coberturas e outras
estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 19) 49.23-0/02 - Serviços de
transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 20) 43.134/00 —
obras de terraplanagem, - terraplenagem em cortes e em aterros, podendo modificálos em qualquer tempo, de acordo com a conveniência da sociedade e anuência dos sécios
em sua maioria e/ou sua totalidade.
CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas não modificadas neste instrumento e
instrumentos anteriores continuam Inalteradas e em plena vigor.
Resolvemdemonstrar seu contrato social devidamente consolidado e expressamente
aprovado, em atendimento ao disposto na Lei ii' 10.406/2002 de 10.01.2000 do Código
Civil e sLrpletivarncntea sem prejuízo de legislações supervenientes e que venha a tratar da
matéria, nesse instrumento de aditivo e consolidação do nosso contrato social.
corJsoLmAcÂo
MARX AUGUSTO LARA PEREIRA,brasileiro, solteiro, maior, comerciante, geólogo,
natural do Alto Paraguai-Mi'., nascido em 06.06.1980, portador do CPF n°213.085.088-OS,
Cédula de identidade n° 30.220.211-0-SSP-SP. e Registro no CREA-Ce. n 40.528-1)., e
CÉLIA IMACULADA LARA PEREIRA brasileira, casada em regime de comunhão
parcial de bens, advogada, natural de Belo Guapé-MG., nascida em 06.07.1957, portadora
do CPP n° 205.232.891-20 e C. de Identidade n° 8722678-9-SSP-SP, ambos residentes e
domiciliados nesta capital a rua Raimundo Comes de Holanda n° 244 - casa 48. Bairro
Cidade dos Funcionários, CEP 60.822-550, únicos sécios da "sociedade empresária
limitada" de direito privado, sob tipo de como dispõe a Lei Civil (Artigo 982 e 1.052 a
1.087, da Lei n° 14406/2002 de 10.01.2002), corno nome empresarial de "LIMP-TUDO
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSEItVACAO LTDA-EPP..", cstabclecida a rua
Antonio Sá e Silva n° 1404, bairro Tautatanduba, CEP 61.760-000 no Eusébio-Ce.,
dcvidwnento inscrita no CNPJ no 03.825.354/0001-63, arquivada na JUCEC Junta
Comercial do Estado do Ceará, sob no 23200.858.997 de 22.05.2000, resolvem demonstrar
o seu contrato social, devidamente adaptado ao novo Código Civil, com os dispositivos da
Lei n 10.406/2002 de 10.012002, já e os tbzan conforme cláusulas e condições, que
abaixo seguem,:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINACÂO SOCIAL - A pessoa Jurídica de Direito
privado, constituída sob forma de "sociedade empresária limitada" de direito privado,
conformo dispõe a Lei Civil (Artigo 982 e 1.052 a 1.087, da Lei n° 14.406/2002 de
10.01.2002), com o nome empresarial de "LINIP-TUIXI SERVICOS DE L[i%1PEZA E
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LJMP-TUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEjtP.rc&nrao! ~1 do Moem: hlW.:Õài$Jf
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CONSERVACÃO LTDA-EPP..",devidamente inscrita no CNPJ n° 03.825.354/0001-63
arquivada na JUCEC-Junta Comercial do Estado do Ceará, sob ri° 23200.858.997 de
22.05.2000.
F;,ráttrafo único - A empresa utiliza para uso exclusivo do estabelecimento, o nome de
fantasia "LIMP-TUDO".
CLÁUSULA SEGUNDA - ENDEREÇO SEDE - A sede social da empresa, situa-se a
rua Antonio Sã e Silva n° 1404, bairro Tamatanduba, CE? 61.760-000 no Euséblo-Ce.
CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO SOCIAL - A sociedade tem por objetivo social,
e atividade econômica 1) 38.11.4/00 - coleta o transportes de resíduos alio perigosos,
coleta, remoção e transporte de entulhos, serviços de coleta o transporte de resíduos
da construção civil (inertes e podas), serviço de coletas e transportes de resíduos
sólidos, aeroportovlários, agrícolas, comercial, urbano público, industrial, dia saúde e
especiais, - operação de estações de transferência de resíduos não perigoso;
responsáveis pelo armazenamento temporário e a trausferGucia definitiva de resíduos
não-perigosos para aterros sanitários ou lixões . operação limpeza urbana, 2)
38.12.2/00 - coleta e transportes de resíduos perigoso; serviços de coleta,
acondicionamento e transporte de lixo hospitalar, - gestão de aterros sanitários depósitos de lixo e aterros sanitários para disposição de resíduos perigosas para locais
definidos , 3) 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, municipal, 4) 37.02.9/00 - limpeza de caixa de esgoto, galerias de água
pluviais e tubulações, - atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes, 5)
81.29-0/00 -atividades de limpeza e conservação cai geral, 6) 43.11.8/01 - demolição de
edifícios o outras estruturas, 7) - 43.11.8/02 - preparação de canteiro e limpeza de
terreno, 8) 43.12.6/00 - perfurações e sondagens, 9) 43.19.3/00 - serviços de
preparação de terreno em geral, 10) 43.99.1/05 - perfuração e construção de poços de
água, 1 1) 43.99.1199 - outros serviços especializados para construção em geral, 12)
43.99.1/04 - locação de empilhadeiras, gruas (móveis ou fixas, guincho; guindastes
(ictóveis ou fixos), lança articulada, lança telescópica, macaco hidráulico e mmi
carregadeira com operador para uso na construção civil - locação de equipamentos
diversos para transportes e elevação de cargas e pessoas coma operador para uso na
construção civil, 13) 38.31.9/99 —recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio,
14) 38.32-7/00 - Recuperação de materiais plásticos (obtenço de materiais plásticos
cm grãos (grânulos) a partir de sucatas ou resíduos descartados plásticos, 15) 38394/01 - Usinas de compostagem, 16) 77.39.0/99 - Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e Industriais, 17) 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem
condutor, 18) 77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário, exceto andaimes, 19) 49.23-0/02 - Serviços de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista, 20) 43.13.4/00 - obras de terraplunagem, terraplenagem em cortes e cm aterros, podendo iitodiflai-Ios cm qualquer tempo, de
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acordo com a conveniência da sociedade e anuência dos sécios cm sua maioria e/ou sua
totalidade.

CLÁUSULA QUARTA — DAS PARTICIPACÕES — A sociedade poderá participar em
outras empresas como acionista, quotista dou assõciada, quwido de comum acordo com os
sócios.
CLÁUSULA OUÍNTA - PRAZO DE DURACÃO - A sociedade iniciou suas atividades
em 22.05.2000 e terá seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA — CAPITAL SOCIAL — O capital social da sociedade 6 do valor de
R$.600.000,000 (SEISCENTOS MIL REAIS), totalmente integralizado, dividido em 600
(SEISCENTOS) quotas de capital, no valor nominal do RS1.000,00 (hum mil reais) cada
uma, distribuído conforme quadro abaixo:
UA.DRO SOCIETÁRIO
Valor RS
Qie. quotas
Nome do sócio
594.000,00
99
594
MAILTC AUGUSTO LARA PEREIRA
6.000,00
06
01
CELIA IMACULADA LARA PEREIRA
600.000,00
600
100
TOTAIS
Pará2rafo primeiro — Conforme dispôe o Artigo a" 1.052/2002 do Código Civil, a
responsabilidade dos sócios fica restrita ao valor de suas quotas de capital, e
solidariamente, pela integralização do capital social.
Parázrafo seaundo - As quotas são indivisíveis èm relação à sociedade e Mio poderão ser
caucionadas, empenhadas, oneradas, ou gravadas total ou parcialmente, a qualquer titulo,
exceto mediante autorização dos sécios, que representam a totalidade do capital social.
Pnráii-ufo terceiro ~ Os sécios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias
retiradas a qualquer título, ainda que autorizados por este instrumento, quando tais lucros
ou o•unntias se distribuírem com prejuizo do capital sociui.
CLÁUSULA SÉTIMA — DA ADMINISTRAÇÃO - A administração, o uso da
denominação social e a responsabilidade técnica da sociedade, serão exercidos pelo sócio
MMUC AUGUSTO LARA PEREIRA com amplos poderes de Administrador, com
atribuições de assinar documentos e resolver negócios da própria sociedade, praticando
todos os atos e operações referentes ao objeto social da sociedade, o respondendo pela
sociedade isoladamente, ativa dou passivamente, cm juizo e/ou fora dele e perante a
terceiros, solidária e qualquer repartição pública, ou a quaisquer autoridades federais,
estaduais e municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e para-estatais
o tudo mais que se fizer relação com os objetivos da empresa, limitadameutc pelo o
excesso de mandato e pelos atos que praticar com violência da Lei o do presente contrato.
Paráarnfo primeiro — O sócio administrador em nome da sociedade poderá abrir e
movimentar contas bancárias por meio de cheques e/ou endossos de pagamentos, aceitar,
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51

emitir e endossar títulos de crédito inclusive notas prcrnissúrias, letras de câmbios e
duplicatas.
PanQrUÇQ seaundo - O administrador responde coujunuunentc dou isoladamente perante
a sociedade e a terceiros, prejudicados por culpa e desempenho de suas funções.
?aráerato terceiro — A sociedade poderá nomear cai seu nome, procuradores com outorga
de poderes no âmbito de sua administração, especificando no instrumento de procuraflo,
poderes e prazos de vigência do mandato.
Pará2raío quarto — Declaram os sécios e administrador, sob as penas da Lei, que não
estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem
condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariament; 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 as normas de defesa da concon-ência, contra as relaç6es de consumo, a fé pública ou
a propriedade.
CLÁUSULA OITAVA — DAS VEDAÇÕES - É vedada aos sécios e administrador
fazerem uso o nome empresarial na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer
prestaçio de garantias título de favor de terceiros, em negócios estranhos ao objeto social
da empresa, salvo se tiver anuencia do(s) outro(s) sócio(s), ficando, caso aconteça, de
responsabilidade do sócio infrator a responsabilidade sobre quaisquer atos oriundos desta
cláusula.
CLÁUSULA NONA — EXERCÍCIO SOCIAL - O exercício social da empresa,
obedecerá ao ano-calendário, e em 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á à elaboração
do inventário, do balanço patrimonial e das demonstrações de resultados econômicos,
cabendo aos sécios, na proporção de suas quotas de capital ou noutra proporção que os
sécios houverem por bem determinar, os lucros c perdas apurados, desde que no se exclua
nenhum dos sécios.
Paráçtrafo primeiro - Sempre que julgado conveniente pela sociedade, será levanta
balanços/balancetes mensais ou noutros períodos, podendo haver distribuiço antecipados
de lucro; com base no resultado apurado nesses balançosfbahtneetes.
Pará2rafo segundo — Nos 04 (quatro) primeiro meses seguintes ao término de cada
exercido social, os sécios deliberario sobre as contas do exercício, e designarão ou
substituirão a administração da sociedade, por pessoas naturais tilo sécias, quando for o
caso.
CLÁUSULA DÉCIMA — DAS REMADAS - Aos sócios e administrador da sociedades
poderao receber um valor fixado de comum acordo entre eles sécios, a título de pró-Iabóre,
ao inicio de cada exercício social, obedecendo a lcgistaç.Uc, pertinente ao assunto cm vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA DISSOLUÇÃO - No caso de falecimento até
que se ultime no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de-cujus,
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incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva
partes interessadas perante a sociedade.
Parágrafo primeiro — A retirada, morte, invalidez ata exclusão de sócio, pão o exime ou a
seus herdeiros, das responsabilidades pelas obrigações sociais anteriores, ate 02 (dois) anos
depois de averbada a resolução da sociedade.
Parágrafo segundo — Os haveres do sócio retirante, morto, inválido, ou excluído, serão
apurados com base no Último balanço patrimonial, levantado pela sociedade) anterior a data
da retirada, mote, invalidez ou exclusão, e será pago cm até 12 (doze) prestações mensais,
iguais e consecutivas, atualizadas pelo índice oficial que reflita a variação da inflação.

*0

CLÁUSULA DÉCiMA SEGUNDA — DAS ALTE RACÕES - Nos termos do disposto no
Artigo 1.076 — Incisos 1 e II da Lei o 10.406/2002, o presente contrato poderá ser
alterado, inclusive para transformação do tipo societário, assim como, da ocorrOncia dos
eventos de cisão, fusão ou incorporação com outras sociedades ou em outras sociedades
pela vontade dos sócios que representem no mínimo '1. (três quartos) das quotas do capital
da sociedade.
Paráurafo nrimelrq - No caso, de exclusão de sócio que esteja colocando em risco os
interesses da sociedade, a alteração do contrato social poderá ser realizada por sócios que
representem mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social.
Parágrafo scaundo — Ocorrendo qualquer situação que implique na dissolução da
sociedade será permitido ao sócio remanescente, admitir novo(s) sócio(s), para dar
continuidade à mesma.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIPA — LEOUIDACÂO - A sociedade entrará em
liquidação nos casos legais, observando-se ao disposto neste contrato e as disposiç6es
legais aplicáveis e vigentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -[RM4SFEJtÊNCIA DE ~TAS - Nenhum
quotista poderá ceder, transferir ou alienar, a (lual iftulo, suas quotas de capital, antes de
ofertá-las ao outro sócio quotista, que terá a preferencia para i aquisição das meswas pelo
seu respectivo valor, determinado de acordo com o último balanço patrimonial, na
proporção do capital que cada um possua. A avaliação das quotas poderá ser efetuada por
critérios baseados cm valor de mercado, obtido pela avaliação de especialistas, indicado
pelos quotistas, ficando o ônus da contratação, as custas do quotista que deseje ceder,
transferir e/ou alienar a qualquer título suas quotas de capital.
Parágrafo primeiro — Qualquer quotista que pretender ceder, transferir ou alienar, a
qualquer titulo suas quotas, deverá comunicar sua intenção ao outro sócio por escrito, com
aviso prévio de 30 (trinta) dias, contendo todas as condições da oferta.
Parágrafo acatando — Decorrido 30 (trinta) dias, esc algum dos quotistas não exercerem a
opção o ele assegurada, de acordo com o presente instrumento, as quotas que ele poderia
haver comprado, poderão e/ou serão oferecidas a terceiros.
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Parágrafo terceiro — Cumpridas os prazos e condiçôes fixadas acima, as quotas ofertadas
ao outro sócio, que não exercer o direito de opção, poderão ser alienadas a terceiros
interessados, nas mesmas condições de oferta citada no parágrafo primeiro. Na
eventualidade da alienação não se concluir e se o ofertante desejar dispor das quotas em
condições diferentes daquelas originariamente informadas, o procedimento indicado nos
parágrafos anteriores deverá ser novamente observado, e assim sucessivamente até que
todas as quotas sejam vendidas, cedidas ou transferidas., cm conformidade com a intenção
do titulas.
CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA — ABERTURA DE FILIAIS — A sociedade possui
filiais uma CNPJ n° 03.825.354/0003-25 devidamente arquivada na Junta Comercial do
Estado do Ceará sob n° 23900500033 de 17.10.2012, situada á rua Neuza Freitas de Sá
a° 513, bairro Distrito Industrial do Jabuti, na cidade do Eusbio-Ce., CEP 61.760-000,
com o capital no valor de RS10.000,00 (dez mil reais) equivalente a 10 (dez) quotas do
capital social no valor nominal de R$1.000,00 (hmm mali reais) cada uma, totalmente
integralizadas em moeda corrente do pais, objetivos sociais: 1) 38.11.4/00 — coleta e
transportes de resíduos não perigoso; coleta, remoção o transporte de entulhos,
serviços de coleta e transporte de resíduos da construção civil (Ir artes e podas),
serviço de coletas e transportes de resíduos sólidos, acroportovi:irios, agrícolas,
comercial, urbano público, industrial, da saúde e especiais, --. operação de estações de
transferência de resíduos não perigosos, responsáveis pelo armazenamento
temporário e a transferência definitiva de resíduos nito-perigosos para aterros
sanitários ou Lixões - operação limpeza urbana, 2) 38.12.2/00 — coleta e transportes de
resíduos perigosos, serviços de coleta, acondicionamento e transporte de lixo
hospitalar, - gestão de aterros sanitários - depósitos de lixo e aterros sanitários para
disposição de resíduos perigosos para locais defluidus , 3) 49.30-2/03 — Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4) 37.02.9/00 limpeza de caixa de esgoto, galerias de água pluviais e tubulações, — atividades
relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes, 5) 81.29-01W.) -atividades de limpeza e
conservação cm geral, 6) 38.22.0/00.- tratamento e disposição de resídtios perigosos, 7)
43.11.8/01 — demolição de ediliclos e outras estruturas, 8)— 43.11.2/02 preparação de
canteiro e limpeza de terreno, 9) 43.12.6/00 — perfurações e sondagens, 10) 43.193/00 —
serviços de preparação de terreno em geral, 11) 43.99.1/05 — perfuração e construção
de poços de água, 12) 43.99.1/99 — outros serviços especializados para construção em
geral, 13) 43.99.1/04 — locação de empilhadeiras, gruas (móveis ou lixas), guinchos,
guindastes (móveis ou fixos), lança articulada, lança telescópica, macaco hidráulico e
mliii carregadeira com operador para uso na constrtiflo civil — locação de
equipamentos diversos para transportes e elcvaço de crirgas e pessoas com operador
para uso na construção civil, 14) 37.01.1/U0- gestflo de redes de esgoto, 15) 38.31.9199
— recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, ló) 38.32-7/00 — Recuperação
de materiais plásticos (obtenção de materiais plásticos em grilos (grânulos) a partir de
sucatas ou resíduos descartados plásticos, 17) 38.21-VOO — Tratamento de resíduos
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47t Certifico registro sob o n° 5188603 em 04110/2018 da Empresa IIMP TUDO
saRvicos DE LIMPEZA'- CONSERVACAO LTOAEPP, Mm.
23200556997 e prctoto 181215667.1310W2018. Autenticação: 96OMDED5CFACFE030E8SSIC35AA7$E750950A7 Lenlva Cardoso de PJencar
Soraine . Socreiá.;a-oo,aI. Para validar Ceia .Jucurnenio. acesso http://ww.vJucec.co.gov.5, o informo n' doorotocoto 181121.5$6.7.o código de
segurança JY45 E;i cópia foi autunhi030s digitairnente e essir.aoa nu 0911012016 p Lenira Corccso ça v Ateri;or Seraine - 9ctârje-Geral.
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Rua Antonio Sã Silva *? 1404
Bairro Tamatanduba - CE? 61.760-000
NIRC 23200.858.997 de 22.05.2000
CNPJ a° 03.825.354/0001-63
EuséL,Io - Cc.
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não-perigoso; 18) 38.39-4/01 - Usinas de compostageni, 19) 7739.0/99 - Aluguel
outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, 20) 71.11-0/00 —Locação de
automóveis sem condutor, 21) 77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras
estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 22) 49.23-0/02 - Serviços de
transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 23) 43.13A/00 obras de terraplanagem, - terraplenagem em cortes e em aterros, 24) 39.00-5/00 Desconuuulnação e outros serviços de gestão de resíduos, podendo modificá-los cm
qualquer tempo, de acordo com a conveniência da sociedade e anuência 4s sócios em sua
maioria e/ou sua totalidade, e outra devidamente cadastrada tio CNPJ n° 03.825354/000406, devidamente arquivada na Junta Comercial do EsLado do Ceará sob n°23900515464 de
28.05.2013, com escritório cohn setor de garagem e apoio uos serviços da sociedade e
objetivos: 1) 38.11.4/00 - coleta e transportes de resíduos não perigosos, coleta,
remoção e transporte de entulhos, serviços de coleta e transporte de resíduos da
construção civil (inertes e podas), serviço de coletas e transportes de resíduos sólido;
acroportoviários, agrícolas, comercial, urbano público, industrial, da saúde e
especiais, - operação de estações de transferência de resíduos não perigosos,
responsáveis pelo armazenamento temporário e a transferência definiliva de resíduos
não-perigosos para aterros sanitários Ou lixões - operação ilmpce.a urbana, 2)
38.12.2/00 - coleta e transportes de resíduos perigosos, serviços de coleta,
acondicionamento e transporte de lixo hospitalar, - gestão de aterros sanitários depósitos de lixo e aterros sanitários para disposição de resíduos perigosos para locais
definidos, 3) 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos o
mudanças, municipal, 4) 37.02.9/00 - limpeza de caixa de esgoto, gàlerias de água
pluviais e tubulações, - atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de tecIa, 5)
81.29-0/00 -atividades de limpeza e conservação cm geral, 6) 38.22.0/00 - tratamento e
disposição de resíduos perigosos, 7) 43.11.8/01 - demolição de edificios e outras
estruturas, 8) - 43.11.8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno, 9) 43.12.6/00
- perfurações e sondagens, 10) 43.19.3/00 - Serviços de preparação de terreno em
geral, li) 43.99.1/05 - perfuração e construção de POÇOS de água, 32) 43.99.1/99 outros serviços especializados para construção cm geral, 13) 43.99.1/04 - locação de
empilhadeiras, gruas (móveis ou fixas), guinchos, guindastes (zn6veisou fixos), lança
articulada, lança telescópica, macaco hidráulico e mliii carrogadelrá com operador
para liso na construção civil .- locação de equipamentos diversos para transportes e
elevação de cargas e pessoas com operador para uso na construção civil, 14) 37.01.1/00
- gestão de redes de esgoto, 15) 38.31.9/99 - recuperação de materiais metálicos,
exceto alumínio, 16) 38.32-7/00 - Recuperação de watciais plásticos (obtenção de
materiais plásticos em grãos (grânulos) a partir de sucatas ou resíduos descartados
plásticos, 17) 38.21-1/00 - Tratamento de resíduos não-perigosos, 18) 38.394/01 Usinas de compostagean, 19) 77.39.0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos
comerciais e Industriais, 20) 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 21)
77.39-0/03 - Aluguel de palco; coberturas e outras estruturas de LISO temporário,
exceto andaimes, 22) 49.23-0/02 - Serviços de transporte de passageiros - locação de
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Junta Comerd;,I cto Estado co Coará
Certifico regsI'o ;Q:J o no 5188003 em 04/10,2018 da Emprna LIMP TUDO SERVICOS )E LIMPEZA 4 COZISERVACÃO LTDA EPP, Na,
23200858997 n p:o!ao4o 151215667- 1310912018. Autenticação: 9&A4DEOtFACFEO3IjEi23lC35,LÂ;sF7&cg5cAy Larica Cardoso do Ajoncar
sotaina.
Poro validar este *Ocurflnlo, acene httpt//.:tw.jutoc.co.gov.e Informe no (10 n,otocob181121.566.7 e o código do
soguronça JY49 Esta cópia foi autenticada di9ilalmentea assinada aol oe/10/2015 pci lenir.. Cardoso de Alencar sotaina - Soarei
Geral.
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LIME-TUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSE
Rua Antonio Sá Silva n° 1404
Bairro Tamatanduba CEP 61.760-000
NIRC 23200.858.997 de 22.051000
CNPJ n" 03.825.35410001-63
Eusébio Cc.
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automóveis com motorista, 23) 43.13.4100 — obras de terraplanagem, —
em cortes e em aterros, 24) 39.00-5/00 Deseoutauúnaçflo e outros serviços de gestão
de resíduos, podendo modificá-los em qualquer tempo, de acordo com a conveni8ncia da
sociedade e anuência dos sócios cm sua maioria e/ou sua totalidade, situada a rua
Pergentlno Mala *C 1284-A, bairro de Messejana, CLI' 60.840-015 em Foilaleza-Ce.,
com um capital destacado no valor de R$.10.000,00 (dez mil reais), totalmente
izitegralizada au moeda corrente nacional podendo entretanto, criar, conforme necessidade
da sociedade e anu&lcia dos sócios, neste ou cm qualquer outro estado da Federação ou em
outro continente, filiais, sucursais e escritórios.
terraplena,

—

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS OMISSÕES Os casos ornisos no contrato
social e instrumentos posteriores serão resolvidoipcla aplicação dos dispositivos legais do
Código Civil Brasileiro (Lei u° 10.406/2002) e supletivamente pela Lei das Sociedades
Anônimas (Lei n° 6.404/76) e sem prejuízo de legisiaçCcs supervenientes e que venha a
tratar da matéria.
-

—

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA FORO As partes, de comum acordo, elegem o Foro
da Comarca do Eusébio, município do estado do Ceará, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que o seja, para dirimir quaisquer dúvidas que possa emergir oriunda
deste documento.
—

-

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DECLABACÃO DOS SÓCIOS Declaram, ainda
os sócio; no estarem incursos em qualquer crime previsto por Lei, que os impeçam a
exercerem quaisquer atividades mercantis.
E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma vias
de igual teor e forma, para surtir um só efeito legal.
Eusébio-Ce, 15 de AGOSTO de 2.018
-

—
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Junta Comercial ei, Estado do Ceará
Certifico registro sub o n 5188603 em 04/1012018 da Empresa L1MP TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACÃO LTDA EPP, Nus
23200858997 e protocolo 181215667. 13(09/2018. Avlonticsço: 969A4
DD56FACFED36E6B81C35pA76Ev5cg5cp7 Lenira Cardoso da Alencar
Seroine. Secrctraa.O,rai. Para validar este docuntarilo, acesso httpi/www.Jucoc.co.gov.br e informe n' do protocolo 15/121.566-7 o código de
segurança JY49 ,Ia cópia foi autont,cado digitalmente o assinada em 08fl0/2018 por Lenira Cardoso de Atença, Seteine
— Sqet4ra.Gomi.
pg. 10110

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, IN rERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA
Av. Epiláco Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 580304)0, João Pessoa P8
Tel.: (83) 3244.5404 / Fax: (83) 3244-5484
http'Jlwvwt azevedobastos. nol . br
E-mail: caltorio@azevedobastos.not.br
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevi}do de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Corruuça de João Pessoa Capital do Estado da Partilha. em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos uns de direito que, o documento em anexo klenlilicado indivktualmenle cri' cada Código de Aufentrcoção Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes,
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurid:ca de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CCJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos riotoriais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto For necessário
atravõs do sile do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba. endereço http://cumregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticação digital de documento faz prova de que, ria dala e hora em que ela fui realizada, a empresa UMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA. EPP tinha posse de uni documento com as mesmas caracterislicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo
da empresa LIMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÀO LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Camlõrio.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida uma 08/10/2018 12:30:08 (hora local) atravõs do sistema de autenticaçao digital do Cartório Azevõdo Sastos, de
acordo com o Au. 10, 100 e seus % Ie 20 da MP 2200/2001. como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LIMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDAEPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos,not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o arte flp%'//apjjgital.arevedobastQ s riot br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código do Consulta desta Declaração: 1091883
A consulta desta Declaração estará disporiivel era nosso sue ate 08/1012019 11:00:56 (hora local).
'Código do Autenticação Digital: 58330810181059030317-1 a 5833081018 W5903031 7-9
'Legislações Vigentos: Lei Federal n° 8.935(94. Lei Federallr 10.406)2002. Medida Provisória i° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015. Lei
stadual 1108.721/2008. Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.
O referido ê verdade, dou f.
CHAVE DIGITAL
0000Sbldl34ld94tosTl2dSgre6bcosbdodiB4dlacGasl36lglsesl 79c5a5dec3654u4c5a1b73148c93471 52292541 laf5f3t8d72Qf34ebebceb77S5e4
47268bf0841>4Fee93917249712a9eb97a8718c
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E Õsrros E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARC
JOÃO PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
httpJt.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Sol. Váloer A.zevêdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro CM de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba. em virtude de Lei, etc...
•

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraiba. a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 00312014. determinando a inserção de um código em todos os
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Solo O/gira!: 48C12345XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessario
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba. endereço http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitall
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa UMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo
da empresa LIMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva. pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.
Este DECLARAÇÃO foi emitida em 1511012018 12:37:11 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos de
acordo com o M. 10, 100 e seus §§ 10 e 20 da MP 2200/2001. como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital rio
Ulular do Cartório Azevõdo Gastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa UMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDAEPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastosnol.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o site Itips t/aisdigital azevedobastos not.br e informe o Código de Consulta desta
Oec:araçto.
Código do Consulta desta Declaração: 1095723
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sue até 1511012019 12:16:02 (hora local).
'Código do Autenticação Digital: 58331510181206430596-1 a 58331510181206430596-2
iLegisla çoos Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002. Medida Provisória n° 2200/2001. Lei Federal n° 13.105.'2O'
Estadual n° 8.721/2008. Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CO.) N 003/2014.
O reteiJu é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
Q0005b1d734fd94ft57f2d69te6bc05b331f1 b423bf0c341 53c05337e333I9ae519433969e0d 1c1d08b22a4b08863aa9t5f3b8d720f34ebebab77&5e44
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LICENÇA AMBIENTAI N2165/2012 -LO
Validade até: 09.10.2016
O Presidente da AMMA, através do Núcleo de Atividades Ambientais e Licenciamento — NAAL
no uso de suas atribuições expede a presente Licença, que autoriza;
Nome / Razão Social: LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
CPF / CNPJ: 03.825.354/0001-63
Endereço: RUA NEUZA FREITAS DE SÃ, 513- DISTRITO INDUSTRIAL DO JABUTI
Município: EUSEBIO - CE
Processo AMMA OO1.LA.23.08..2012 / ENQUADRAMENTO LO 05/08 - AT03 — 01/26
UCENÇA DE OPERAÇÃO PARA SISTEMA DE TRATAMENTO TÉRMICO DE RESÍDUOS (INCINERAÇÃO) DOS
RESÍDUOS DE SAÚDE E RESÍDUOS INDUSTRIAIS PERIGOSOS-CLASSE 1 COM ÁREA TOTAL DE 270,001n.'
SITUADA NA RUA NEUSA FREITAS DE SÃ — JARUTI- EUSÉBIO-CE. EMI3ASADA NO PARECER TÉCNICO N
197/2012 AMMA. (RETIFICAÇÃO DE REDAÇÃO DE LICENÇA, UM 22/10/2012, REFERENTE AO PRAZO,
DATA DE EXPEDIÇÃO E ENDEREÇO).
O empreendimento ficará passível de fiscalização pela AMMA, que a qualquer momento,
meliante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e
adequação, suspender ou cancelar esta licença, de acordo com a Resolução CONAMA W 237/97, 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 pública.

CONDICIONANTES:
a. Providenciar imediatamente após a expedição desta licença;
1. Afixar, em local visivel, no empreendimento, placa indicativa do licenciamento anibientai,
conforme modelo fornecido pela AMMA.

1,. Providenciar no prazo de 3 (três) meses, a partir da data de expedição desta licença:
1.

A documentação comprobatória de encaminhamento de Efluentes finais, Um vez que ficou
constatado e confirmado pelo memorial descritivo apresentado que o sistema de esgotamento
sanitário será feito através de Fossa séptica que será esgotada através de veículos "U&ipa
Fossa" e encaminhada para tratamento.

2. Laudo do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará - CBMC que ateste as condições de segurança
do empreendimento, no que diz respeito a combate a Incéndio.
3. Abrigo adequado (coberto) para os resíduos de cinza produzidos no processo de queima.
4. Plano de Saúde e Segurança do trabalho apontando ,iscos e indicando o uso adequado de EP's
em casa fase do processo;

c.

Providenciar no prazo de 6 (se s) meses, a partir da data de expedição desta licença:
rcIcoot.4$'wtVi D&,wc.,Anat,
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MUNIC PIO

VERDE

1. Estudo Isocinétíco para avaliação das emissões atmosféricas. O primeiro deverá Sei
apresentado no prazo acima firmado, todavia, esse estudo derá ser apresentado
anualmente a esta autarquia após a opera cionalização d61
inclnerador.
CONDICIONANTES PADRÃO:

. Respeitar toda a legislação urbana do município de tusébio, bem como a legislação aniblental
vGente no âmbito Federal, Estadual e Muncipal;
2. Adotar todas as medidas prnvPntivas nara evitar qualquer tipo de poluição 2Ctc; mbi.q;
3. Solicitar a renovação da presente licença, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias
da expiração do seu orno de validade, conforme Resolução CONAMA N 237/1997;
4 Qualquer descumprimento dos condicionantes da presente Licença implicará no cancelamento
da

mesma, de acordo com a Resolução CONAMA N 237/1997;
S. O empreendimento ficará passível de fiscalização pela AMMA - Autarquia Municipal do Meo

Ambiente.

Fusêbio, 22 de outubro de 2012

J6sé Wilsd'fl Araújo

Mirto, Prata

Prisidente do AMMA
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FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARC
JOÃO PESSOA
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Váloer Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamento& Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc...
•

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequénaa. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, pare garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros 30
Estado da Paraiba. a Corregedona Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em Iouu os
atos notariam e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A0C12345XIX7) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessano
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Parelha, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitaL/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa UMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LIDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo
da empresa LIMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade ao
documento apresentado a este Cartório,
Esta DECLARAÇÀO foi emitida em 0711112017 17:20:25 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastas, de
acordo com o M. 10. 100 e seus fi 10 e 20 da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digitai do
titular do Cartono Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LIMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDAEPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para' informações mais detalhadas deste ato. acesse o site https //auldiaital azevedobastos.nol br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 847824
A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site aló 07/11/2018 17:15:36 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 58330711171710390326-1
Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94. Lei Federal n° 10.406/2002. Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105.2015. Lei
Estadual n°8,721/2008, Lei Estadual n° 10.132/201 e Provimento CGJ N' 00312014.
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VERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DivisÃo DE LOGISTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR
SETOR DE HOTELARIA

PAGINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ATESTAMOS para os devidos fins e a quem possa interessar que, a empresa LIMPTUDO SERVIÇOS
E LtMÍEZA E CONSERVAÇÃO LTDA CNPJ 03.825354.0001/63, sediada à Rua Antonio Sã e Silva o' 1404.
23(0 Tzimatanduba, Cidade de Eusébio-CE. EXECUTOU com qualidade técnica, CONTRATO N° 47/2014 para
JNVERSIDADE FEDERAL IDO CEARÁ, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO (HUWC) em
Fortaleza, Rua Capitão Francisco Pedro 1290 Bairro Rodolfo Teõfilo CEP 60430-373 e MATERN]DADE
CSCOLA ASSIS CEIATEAUSRIANO (MEAC) em FORTALEZA-CE Rua Coronel Nunes de melo s/n Rodolfo
rcõfilo, CEP 60430-270, serviço registrado NO CREA'CE com AR'í: 060213044100256 do responsável técnico o
E;:genheiro Civil JOAO MOREIRA DE ANDRADE RNP 0602130441 os seguintes serviços: PRESTAÇÃO
$,ERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DisPosiçÃo FINAL DOS
PES1DúOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A (BÍOLOGICO), O (COMUNS) E
(PERFUROCORTANTE) B (QUÍMICOS OU MEDICAMENTOS VENCIDOS) E RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO
C!VIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HUWC e MEAC, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARÁ, conforme quadro abaixo:

•

COLETA TRANSPORTE e TRATAMENTO DE RESíDUOS DE ORIGEM COMUM (D), 918.000 KG CDI.! UTIL!ZAÇÁODE
• .
VEÍCULOS CAMINHOES COMPACTADORES, CONTAINERES DE 7 M' E 1,5 M' E COLETAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A
r-r?.,r.vcO E TENDO COMO DESTINO FINAL ATERROS SANITÁRIOS,
•
COLETA TRANSPORTE e TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, (ENTULHOS CLASSE A, faC) 50,4
PJ- COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHOES POLIGUINDASTES E CONTAINERES DE 4,2 ti' E COLETAS
PROGRAMADAS CONFORME SOLiCITAÇÃO. E TENDO COMO DESTINO FINAL TERRENOS LICENCIADO ADMINISTRADO
PELA EMPRESA LJMPTUDO. (LO 02&2012 AMMAIEUSEBIO).
•
COLETA TRANSPORTE o TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE ORIGEM VEGETAL, 33,60 IA' COM UTILIZAÇÃO DE
vf:CULOS CAMINHOES POLIGUINDASTES E CONTAINERES DE 4,2 M' E COLETAS PROGRAMADAS. E TENDO COMO
:"-STINO FINAL TERRENOS LICENCIADO ADMINISTRADO PELA EMPRESA LIMPT(JDO.(LO 02812012 AMMA/EUSEBIO).

-

COLETA TRANSPORTE E TRA TAMENTO (DESCONTAMINAÇÃO) DE RESÍDUOS PERIGOSOS CLASSE! 1- LÂMPADAS
aUORESCENTES, 1200 UNIDADES DE DIVERSOS TAMANHOS COM RETIRADAS PROGRAMADAS DE ACORDO COM Á
SC'LICiTAÇÀO.
•
COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS CLASSE]- (60 KG DE PILHAS)COM RETIRADAS
"ROGRAMADAS DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO.
•

'COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS CLASSE 1 - (60 KG DE BATERIAS)COM

RETIRADAS PROGRAMADAS DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO.
•
COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO (INCINERAÇÃO) DE RE5IDuOS PERIGOSOS GRUPO E (INFLAMÁVEIS)
XLQL E FORMOL 10 M' (10.000 II) COM UTILIZAÇÃO DE VEICLJLOS ESPECIAIS, E COM COLETAS PROGRAMADAS
• CONPORME SOLICITAÇÃO.
COLETA TRANSPORTE e TRATAMENTO (INCINERAÇÃO) DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS DO GRUPO 9
(YD:CAMENTOS VENCIDOS) 96 KG COM uTiuz.AÇÃO DE VEICULOS ESPECIAIS. E COLETAS PROGRAMADAS DE ACORDO
.'?.i A SOLICITAÇÃO
-

COLETA TRANSPORTE o TRATAMENTO (INCINERAÇÃO) DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERVIÇO DE SAÚDE
rflQfl5 GRUPO A (BIOLOGICOS) e E (PERFUROCQRTANTE) 342.000 QUILOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS
5 E COLETAS DIARIAS (SEGUNDA A SÁBADO)

"
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Diante do exposto informamos que não consta em nossos arquivos nada que desabone a Conduta da
r&erida empresa.
Fortaleza (CE), 25 de NOVEMBRO de 2014.

4. - ;itup Hingride Omitas
..;s.ora da Carência Administrativa dos HU'SJUFC

Vlcento Tadàu Aragio Matos Filho
Enjjenholro Civil-CREA-CE-47860
Assessor da Gerência Administrativa dos HU's/UFC

Jose A us. de IquoIr Campos
Ceren Ad InIsftrativç/dos HU's/UFC
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https:I/autdigilalazevedobastos.nOt.brlhome/cOmprovante/5833l 309181502160126
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DAPARAIBA
CARTÓRIO AZEVÉDO GASTOS

FUNDADO EM 1888
plME:so REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMA;.
joÃo PESSOA

Av. Epttácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB
'fel.: (83) 3244-5404! Fax: (83) 3244-5484
http://vmw.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O'$el, VM*er Azevõdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casarrentos. lnte.ticõef e
Tutr'!iis com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei. etç...

DECLARA, para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenficeçdo D94a1' ou n3
Sreferida sequènda, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ar'da que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraiba. a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014. determinando a inserção de um código em todo, os
-tos notonais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8012345XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pude ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessãrio
atravé, do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corTegedoria.ljpb.jus.brlselo-digitau
A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa UMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sondo
ca emnrosa LIMP-TUDO SERVIDOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva. pela idoneidade do
duçejTbeldo apresentado a este Cartório.

Esta D€CLARAÇÂO foi emitida em 13109/2018 15:58:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Rastos, de
acordo com o fruI. 1 0. 100 e seus §§ 10 e 20 da MP 220012001, como também, o documento eletrõnico autenticado contendo o Certificado Digital '1
tipiar do.Cafló4o Azevêdo Gastos, poderá ser sobdtado diretamente a empresa UMP-TUDO SERVIDOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 11D4
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Pera .nformaç'es mais detalhadas deste ato, acene o sue
Dec/aração;
Códtgodo Consulta

flps:/lavjjgital.azuvedobaslos not.b e informe o Código de Consulta cMse

desta Declaração: 1075206

Ãçônsta desta Declaração estará disponivel em nosso sue até 1310912019 15:11:50 (hora local).
..Igo deAutenticaçao Digital: 583313091B1502160126-1 a 58331309181502160126-2
liglsluçõos Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.10512015. Lei
.
Itti:dua! ne 8.72112008. Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N 003/2014.
r~ leriJo é verdade. dou lê.
CHAVE DIGITAL
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
11° 21322007
CONFORME

:»:itTIFICO
RESOLTIÇÃO N ° 317 DE OUTUBRO DE 1986 ?LRA FINS D ACERVO
PE.C!tCO, QUE NOS ARQUIVOS DESTE ORSA-CE CONSTAM AS ARTf ABAIXO EM NOME DO
P2OFISSICFU'L
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CERTIDÃO DEÀCEÁVO TÉCNICO'
N°2132/2007
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANI)O MILTAR DO NORDESTE

lO' REGIÃO
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
(1! MIL Di? FOR T4LRZA /1942)

-

-

ATESTADO DE CAPACIDADE TI€ICA

1
!ATESTAMOS para os devidos fins e a quem possa interes* que ti 'ernpresafLlMPr(YDO
SI2RVIÇOS»E LIMflZA. E CONSERVAÇÃO LTDA, CNN a° 03.825.5J4/OqO).63. se4iada Rua
Antonia Sá t Sfl%aÀ 1404, bairro Tamatanduba, cidade de Eu6bio, enadp d&aarú, XYCUTPU
atra's do (?ontrato n° 0011200641GeF, rejislrado no CREA-CE ta ART 406100b000S110O4oO6,
para u períbdo 'ãg 02'-de fevereiro de 2006 a 31 de dezembro de 200t CQ&ESONDENDO
itç:ieMços COL!JA,flR4JjSPORTE E
PLENAMENTE COM O ESTABELECIDO, o
LIXO
INCINERÍÇÃO DE 180 METROS cÚBTco*b5341DúoS SÓL1DQ DtgAÚ)E
HOSPITALAR sÉptico, ATRAVÉS »t VEiCVLOS APROPflJADOS,D1SPQN1f$1L1ZANflO
CON'lAINEItES, COM FREQÜÊNCIA DE 03 (TRÊS)VEZES NA. SEMAA r7DESTJN0 FINAL
EM INCINERADOR.
—

Informamos, outrossim, que osserviços foram ~tados com qualida
que prejudiqpe sua idoneid ade profissionil, urC a prcsçntc
/

istindo nada

/ aJ

-1

Fortaeza-CE, 10 de dezembro de 2007
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I4JSQUIM41J*Á CapIt4%o
ÇONIO MDflCORTE MARQI*S Coronel 1W
Diretoido Hospital Geral de Fortaleza
S~O
rviço Regioi. de Obras dn tt RM
Engciiieiio de ('ortific@çào e Construção
—
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C'bS. CONSIDERAR
AT!uauxçõEs

DO ATESTADO ACIMA TRANSCRITO SOMENTE AS ATIVIDWES COMnTtVBtS
PROFI SS&4
DO

•. . E O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR, EU, ERNANDES MOREIRA BARROS, DIGITAbIZEI A PRESENTE CCRT1UÀO.
- QUE -VAI DEVIDAMFNTE ASSINADA E VISADA CONFORME PORTARIA 131/2007 - PRES. DE 22 DE OUTIJERC L.F.
-. .S.4MSs44 t&.a.s... .s3,a .diSMø.a
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
joÀo PESSOA
Av. Epitáclo Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa P8
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http'Jhw.azevedobastos.not.br
E-mail: cartoriocazevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos $ Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequëncia. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
•

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oriundos dos respecttvos serviços de Notas 'e Registros do
Estado da Paraíba, a Con-egedona Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notonais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessáro
através do sue do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endereço http:/Icorregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitav
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa UMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo
da empresa LIMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade tio
documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13109/2018 15:58:57 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos. ce
acordo com o Au. 10, 100 e seus §§ 10 e 20 da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
tjtuiar do Cartóiio Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LIMP-TUDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
EPP ou ao Carlóno pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.nol.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o sile flps'//autdigilal.azevedobastos.nol.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1075212
consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 1310912019 15:11:50 (hora local).
'Codigo de Autenticação Digital: 58331309181502150707-1 a 58331309181502150707-3
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94. Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001. Lei Federal n° 13.105'201 .'
Estadual n°8.72112008. Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.
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