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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 023/2022

^

DATA DE AUTUAÇÃO: 07/03/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 010/2022

ORGAO INTERESSADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA

EM

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR AUTOCLAVAGEM

E

DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS
GRUPOS "A", "B" E "E", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

EMPRESA: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 12.065.201/0001-56

VALOR CONTRATAÇÃO: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS)

PREFEITURA de
CHORROCHO-BA
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CNPJ; 13.915.665/0001-77
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Chorrochó - Bahia, 07 de março de 2022.
Exmo. Sr.

Humberto Gomes Ramos

Prefeito Municipal
Nesta

Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Amparada legaimente no Art. 24, II, da Lei Federai no. 8.666/93 c/c
Decreto Presidencial no. 9.412/2018 e suas alterações posteriores, venho solicitar de

Vossa Excelência, autorização para abertura de processo administrativo para contratar
diretamente, através de Dispensa de Licitação, a empresa BRASCON GESTÃO
AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no. 12.065.201/0001-56, objetivando a
Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento por
autoclavagem e destinação e disposição final de resíduos de saúde dos grupos ''A",
''B" e "E", para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
O valor global referencial do futuro contrato é de R$ 16.533,60
(dezesseis mii, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos), conforme

cotações de preços em anexo, que foram enviadas por três empresas do ramo,
informando que o vaior apresentado se encontra dentro dos parâmetros praticados
pelo mercado, de acordo com o art. 24, II, da Lei Federal no. 8.666/93 c/c Decreto
Presidencial no. 9.412/2018 e suas alterações posteriores.

Tai solicitação, prende-se ao fato da necessidade de prestação de
serviços de coieta, transporte, tratamento por autoclavagem e destinação e disposição
finai de resíduos de saúde dos grupos "A","B" e "E", para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Chorrochó-BA.
Segue em anexo toda documentação reiativa à habiiitação jurídica, fiscal
da empresa para a aquisição.

Certos do devido atendimento as disposições, renovamos nossos
protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

'VAA.

HEILA JA

UELINE
NE

MIRANDA ARAÚJO

Gestora do Fundo Municipai de Saúde

MA CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 27.849.195/0001-03
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MA CONSTRUÇÃO

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa MA CONSTRUÇÃO EIRELE - ME com CNPJ
27.849.195/0001-03, com
representante legal o Sr. JANIS CLEIDSON FERREIRA GONÇALVES, portador do RO n®
05.753.017-32,expedido pela SSP/BA,devidamente inscrito no CPF/MF,sob o n° 566.464.535-

00. pelo presente, proponho-me apresentar PROPOSTA COMERCIAL.

1. Coleta e transporte dos Resíduos de Serviços de Saúde(Grupo A/E), encaminhamento para
tratamento(autoclavagem)e destinação final dos resíduos tratados em Aterro Sanitário
licenciado.

2. Coleta, transporte dos resíduos químicos(Grupo B)e destinação final na através de
incineraçào ou em aterro industrial de resíduos Classe IIA/IIB.

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DADO AOS RESÍDUOS

Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (Grupo A/E): Na esterilização com sistema de
autoclaví^em os resíduos de saúde são ejqiostos a altas temperaturas por meio de injeção de
vapor saturado e processos de pressão. Nestas condições são destruídas todas as formas de vida.
eliminando assim o potencial infeccioso e reduzindo o volume em até 40%, facilitando a
disposição final em aterro licenciado. O processo é totalmente automatizado, traz informações
em tempo real, apresenta gráficos e históricos de todas as etapas dos ciclos do processamento. O
sistema de monitoramento está configurado para ser auditado pelas autoridades e órgãos
ambientais em qualquer fiase do processo.

O tratamento dos resíduos químicos(Grupo B)é composto por incineradores ecológicos de alta
tecnologia, sistema largamente utilizado na Europa e na América do Sul, garantindo um
tratamento seguro, destruindo completamente toda forma de micro-organismos e alterando as
características físico-químicas dos produtos, sem poluir o meio ambiente. .Atualmente
considerado a melhor alternativa para tratamento de resíduos de saúde e industriais.
Os Resíduos Sólidos Classes IIA e IIB são dispostos em células em Aterro Industrial licenciado.

Monitoramento está configurado para ser auditado pelas autoridades e órgãos ambientais em
qualquer fase do processo.

INFORMAÇÕES
Início dos serviços após autorização e assinatura do contrato por ambas as partes.
No valor estão inclusos os serviços de coleta, transporte, destinação final dos resíduos e demais
taxas e licenças.

A presente proposta vigorará pelo prazo de 30(sessenta) dias consecutivos, contados da data dc
sua entrega.

A Contratante ficará responsável belo bem assumindo inteira responsabilidade, na qualidade dc
fiel depositário, pela guarda e integridade da bombona respondendo ainda nus hipóteses dc
dano, perda, furto, roubo e/ou exü^avio da aludida bombona que. em qualquer dos casos, gerarão

a cobrança do^>íííii^ de R$ 205,00 jduzenlos e cinco reais) por bombona. pela Contratada a
Contratante.

MA construção ElRELl
CNPJ: P.7.849.195/0001-03
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Em coletas com peso menores que lOOKg será cobrado o valor integrai corresponde ao mesmo
para cobrir OS custos dc viagem.
,.
Quando n5o houver necessidade dos servivos será preciso uilormar com mimmo de 72h de
antecedência,sob pena de ser cobrado o valor correspondente a 01 (uma)coleta.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHORROCHÓ BA,SETOR
DE CONTRATOS pagará, após aprovação, em moeda corrente do país o valor

especificado mediante apresentação de Nota Fiscal com boleto bancário enviado mensalmente
através de e-mail previamente cadastrado.
ORÇAMENTO

! ITEM
!

DESCRIÇÃO

UNIDADE

COLETA,TRASPORTE,

BOMBONA

TRATRATAMENTOE

SDE
200
LITROS/25

VALOR í
P/UNIDADE VALOR TOTAL

QUANT

1

1

DISPOSIÇÃO FINAL
DOS RESÍDUOS SAÚDE
DO GRUPO ABeE,

R$205.00

80

RS 16.400.00
1

1
1

QUILOS
1

VALOR TOTAL POR EXTENSO:Dezesseis mil e quatrocentos reais.

Antas-BA, 14 dc Fevereiro de 2022.
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CNPJ; 27.849.W5/0001-03

JANIS CLEIDSON FERREIRA GONÇAIVES
CPF: 566.464.535-00
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CONSTRUTORA
LOCADORAE SERViços
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PROPOSTA COMERCIAL

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHORROCHÓ BA
SETOR DE CONTRATOS

A empresa JL CONSTRUTORA DE ANTAS EIRELI-EPP com CNPJ 07.238.828/0001-21, com representante legal o Sr.
MARCONES OLIVEIRA DA SILVA, portador do RG n^ 08.298.609-67, expedido pela SSP/BA, devidamente inscrito no
CPF/MF,sob o n9 950.057.305-91, pelo presente, proponho-me apresentar PROPOSTA COMERCIAL.

^ 1. Coleta e transporte dos Resíduos de Serviços de Saúde(Grupo A/E), encaminhamento para tratamento
(autoclavagem) e destinação final dos resíduos tratados em Aterro Sanitário licenciado.
2. Coleta, transporte dos resíduos químicos(Grupo B)e destinação final na através de incineração ou em aterro
industrial de resíduos Classe IIA/IIB.

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DADO AOS RESÍDUOS
Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (Grupo A/E): Na esterilização com sistema de autoclavagem os
resíduos de saúde são expostos a altas temperaturas por meio de injeção de vapor saturado e processos de pressão.
Nestas condições são destruídas todas as formas de vida, eliminando assim o potencial infeccioso e reduzindo o
volume em até 40%,facilitando a disposição final em aterro licenciado. O processo é totalmente automatizado, traz
informações em tempo real, apresenta gráficos e históricos de todas as etapas dos ciclos do processamento. O
sistema de monitoramento está configurado para ser auditado pelas autoridades e órgãos ambientais em qualquer
fase do processo.

O tratamento dos resíduos químicos(Grupo B)é composto por incineradores ecológicos de alta tecnologia, sistema
largamente utilizado na Europa e na América do Sul, garantindo um tratamento seguro, destruindo completamente
toda forma de micro-organismos e alterando as características físico-químicas dos produtos, sem poluir o meio
ambiente. Atualmente considerado a melhor alternativa para tratamento de resíduos de saúde e industriais.
Os Resíduos Sólidos Classes HA e IIB são dispostos em células em Aterro Industrial licenciado.
Monitoramento está configurado para ser auditado pelas autoridades e órgãos ambientais em qualquer fase do
processo.

INFORMAÇÕES
Início dos serviços após autorização e assinatura do contrato por ambas as partes.
Vigência do contrato de 12(doze) meses.
No valor estão inclusos os serviços de coleta, transporte, destinação final dos resíduos e demais taxas e licenças.

A presente proposta vigorará pelo prazo de 30(sessenta) dias consecutivos, contados da data de sua entrega.
A Contratante ficará responsável belo bem assumindo inteira responsabilidade, na qualidade de fiel
guarda e integridade da bombona respondendo ainda nas hipóteses de dano, perda, furto, roubo

aludida bombona que,em qualquer dos casos, gerarão a cobrança do valor de R$ 60,00(sessenta reais) por I
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SERVIÇOS

de 200 It e R$ 40,00(quarenta reais) por bombona de 50 It, pela Contratada a Contratante

PAGAMENTO

Em coletas com peso menores que lOOKg será cobrado o valor Integral corresponde ao mesmo para cobrir os custos
de viagem.
Quando não houver necessidade dos serviços será preciso informar com mínimo de 72h de antecedência, sob pena
de ser cobrado o valor correspondente a 01(uma)coleta.

O Fundo Municipal de Saúde de CHORROCHÓ/BA pagará, após aprovação, em moeda corrente do país o valor
especificado mediante apresentação de Nota Fiscal com boleto bancário enviado mensalmente através de e-mail
previamente cadastrado.

ORÇAMENTO
ITEM

DESCRIÇÃO
BOMBONAS COLETA

DE LIXO TIPO A,BeE
i

DO

município

ITANAGRA

E

de

SÃO

UNIDADE

QUANT.

VALOR

VALOR

TOTAL

UNIT

TOTAL

80

R$215,00

BOMBONAS
DE

200 LITROS

R$ 17.200,00

(Até 2SKG)

JOSE DOAVENA.

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: Dezessete Mil e Ehizentos Reais

Antas-BA, 14 de Fevereiro de 2022.

MARCONES
OLIVEIRA DA

Assinado deforma

digital por MARCONES
OLIVEIRA DA

SILVA:95005730 SILVA:95005730591
Dados:2022.02.14

591

10:31-26-03'00'

JL CONSTRUTORA DE ANTAS EIRELI - EPP

CNPJ: 07.238.828/0001-21
MARCONES OLIVEIRA DA SILVA

CPF: 950.057.305-91

RG;08.298.609-67 SSP/BA

À
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Proposta n- SN/2022

PROPOSTA COMERCIAL

REFERENTE:

Orçamento de Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento
por Autoclavagem e Disposição Final de Resíduos de
Saúde dos Grupos "A","B" e "E".

CLIENTE:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHORROCHO BA

BRASCON
GESTÃO AMBIENTAL

00000*'
o

APRESENTAÇÃO
A Brascon é uma empresa genuinamente nordestina, especializada em tratamento de
serviços de saúde. Utiliza a mais avançada tecnologia, observando os normativos mais
rigorosos de nossa legislação. Para isso aplicamos uma logística eficiente e moderna nas
etapas de coleta, transportes e tratamento, utilizando funcionários qualificados e
equipados, até a disposição final de todo o material tratado em aterro sanitário licenciado.

É sob este prisma que fundamentamos os diferenciais da Brascon, na intenção de utilizar
o mais rígido controle em seus processos, empregando-os na segurança, responsabilidade
socioambiental e satisfação de nossos parceiros e colaboradores. Com unidades em
Pernambuco e Sergipe, somos capazes de desenvolver as mais eficazes práticas no
tratamento dos resíduos hospitalares, visando respeito ao humano e à preservação do
meio ambiente.

1. SISTEMÁTICA DE TRABALHO
1.1

1.2

Os trabalhos consistem na coleta, transporte, tratamento por autoclavagem e
disposição final em aterro sanitário, dos resíduos de saúde do Grupo "A" e "E", e
coleta e transporte dos resíduos de saúde do Grupo "A3" e "B", oriundos dos
serviços prestados nas unidades de saúde deste município;
Os resíduos dos Grupos A3 e B são encaminhados a uma empresa devidamente
licenciada onde serão tratados através de incineração e descartados em aterro
também licenciado.

1.3

Atendimento os normativos ANVISA e CONAMA relativas à definição de
procedimentos para resíduos sólidos infectantes;

1.4

Conforme as determinações técnicas, os resíduos do Grupo A deverão ser
acondicionados em sacos plásticos branco leitosos e transportados em bombonas
de polipropileno de 200 litros; os resíduos do Grupo B deverão ser acondicionados
em sacos plásticos laranjas e armazenados em bombonas com tampas vedadas; e
os do Grupo E (perfurocortantes) deverão ser acondicionados em recipientes de
paredes rígidas resistentes à punctura e posteriormente armazenados nas mesmas
bombonas que serão fornecidas por nossa empresa.

2. TRATAMENTO DOS RESÍDUOS
2.1

Na esterilização com sistema de autoclavagem os resíduos de saúde dos Grupos
"Al", "A4" e "E" são expostos a altas temperaturas por meio de injeção de vapor
saturado e processos de pressão. Nestas condições são destruídas todas as formas
de vida, eliminando assim o potencial infeccioso e reduzindo o volume em até 40%,
facilitando a disposição final em aterro licenciado.

2.2

O processo é totalmente automatizado, traz informações em tempo real, apresenta
gráficos e históricos de todas as etapas dos ciclos do processamento. O sistema de
monitoramento está configurado para ser auditado pelas autoridades e órgãos
ambientais em qualquer fase do processo.

2.3

O processo de incineração utiliza a combustão controlada para degradar
termicamente materiais residuais. Os equipamentos envolvidos na incineração

garantem fornecimento de oxigênio, turbulência, tempo de residência e
temperatura adequados e devem ser equipados com mecanismos de controle de
Página 2 de 3
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000009
poluição para a remoção dos produtos da combustão incompleta e das emissões
de particulados, de SOx e NOx.
2.4

Os resíduos de saúde dos Grupos "A2","A3" e "B" após tratamento tem suas cinzas
descartadas conforme NBR 11.175.

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS
3.1

O valor refere-se à prestação do serviço de coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos de serviço de saúde (inertes e não inertes).

3.2

Pagamento mensal, através de boleto bancário com vencimento até dia 10(dez)do
mês subsequente a prestação dos serviços;

3.3

O serviço terá o custo de acordo com planilha abaixo:

(PB

■■■■■■

■<^^1

gísaaspa''

COLETA, TRASPORTE,
BOMBONAS

TRATRATAMENTO E
01

DE

DISPOSIÇÃO FINAL DOS

200 LITROS

RESÍDUOS SAÚDE DO GRUPO

80

R$ 200,00

R$ 16.000,00

/25 QUILOS

ABeE.
i

VALOR TOTAL R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS)
3.4

A presente proposta tem validade por 60 (Sessenta) dias a contar desta data.

Sendo o que temos a apresentar, colocamo-nos a disposição para dirimir eventuais
dúvidas.

Atenciosamente,

Ivan Marques Gonçalves Santana
Procurador
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 12.065.201 /0001 -56
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Soluções em Resíduos
" BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
CNPJ/MF ns 12.065.201/0001-56
NIRE n^. 28200464357
CONTRATO SOCIAL

16^ Alteração, 16^ Consolidação
I-DOS SÓCIOS

1) AJBF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, Inscrita no NIRE n.
26202007377, sediada na Rua Padre Carapuceiro, n° 968, Sala 605, Edf. Emp. Janete
Costa, bairro de Boa Viagem, Município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.020280, inscrita no CNPJ/MF sob o n^ 15.105.295/0001-38, neste ato representada pelo

^

seu Sócio Administrador, FRANCISCO FERRAZ JÚNIOR, brasileiro, natural de Recífe-PE,
nascido em 03/11/1966, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, médico,
residente e domiciliado na cidade do Recife, capital deste Estado de Pernambuco,
onde tem endereço na Avenida Boa Viagem, número 3650, apartamento 601, no
bairro da Boa Viagem, CEP 51.020-001, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob número 449.000.404-44 e portador da Cédula de
Identidade de número 2.704.995, expedida pelo Instituto de Identificação da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco -SSP-PE;

2) AM & F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sediada na Avenida
Conselheiro Aguiar, n° 1472, Sala 110, Trade Center, Bairro de Boa Viagem, Município
de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.111-011, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
18.709.210/0001-19, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, ANTONIO
MARIO DE MENEZES VALENTE, brasileiro, natural de Recife-PE, nascido em

02/05/1964, casado sob o regime da separação total de bens, médico, residente e
domiciliado na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, onde tem endereço na Rua

^

Prof. José Brandão, número 166, apartamento 201, bairro de Boa Viagem, CEP 51.020180, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob
número 388.919.054-53 e portador da Cédula de Identidade de número 1.622.995,
expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria de Segurança Pública do Estado
de Pernambuco-SSP-PE;
3) JF CARVALHO HOLDINGS LTDA, sediada na Rua Pedro Barreto do Rosário, n. 239,

Centro, Município de Itapicuru, Estado da Bahia, CEP 48.475-000, inscrita no CNPJ/MF
sob o n9 34.895.401/0001-79, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador,
JOÃO BOSCO RIBEIRO CARVALHO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens,
Engenheiro Ambiental, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob número 262.608.405-00 e portador da Cédula de Identidade de
número 1.615.813.07 SSP/BA, residente e domiciiiado na Avenida Adélia Franco, n^

3580, Condomínio Porto das Águas, Edifício Real, Apartamento 402, Luzia, CEP 49048010, Aracaju - Sergipe;
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4)JR CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,sediada na Rua Walter
da Silva Case,
136, sala B, Bairro de Maurício de Nassau, Município de Caruaru,
Estado de Pernambuco, CEP 55.014-770, inscrita no CNPJ/MF sob o n9

24.062.735/0001-08, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, JOSÉ
RICARDO DE CARVALHO, brasileiro, natural de Caruaru-PE, nascido em 11/08/1961,
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado na
cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco, onde tem endereço na Rua Todos os
Santos, número 136, Divinópolis, CEP 55.014-770, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob número 257.299.504-20 e portador da
Cédula de Identidade de número 1.857.179, expedida pelo Instituto de Identificação
da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco - SDS-PE;

5) LBM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
sediada na Rua Padre Carapuceiro, n^ 858, Sala 102, Empresarial Cícero Dias, bairro de
Boa Viagem, Município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51.020-280, inscrita no
CNPJ/MF sob o n9 35.016.156/0001-45, neste ato representada pela sua Sócia
Administradora, LUCIANA BARBOZA DE OLIVEIRA, brasileira, nascida em 22 de abril de
1976, em Recife-PE, casada, advogada, residente e domiciliada na Avenida Boa
Viagem, n. 3628, apartamento 501, bairro de Boa Viagem, Recife, Pernambuco, CEP
51.020-001, portadora da Cédula de Identidade de n. 2.941.846, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco - SSP-PE, inscrita na Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB/PE sob o n. 18.487, inscrita no Cadastro de Pessoa
Física sob o n. 019.247.274-71;

6) OMF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sediada na Rodovia BR-232,
Lote n° 03, 1 Andar, Sala 04, Distrito Industrial, Município de Pombos, Estado de
Pernambuco, CEP 55.630-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n^ 12.593.723/0001-20,

neste ato representada pela sua Sócia Administradora, MÉRCIA SIQUEIRA JAPIASSÚ,
brasileira, natural de Pedra-PE, nascida em 19/03/1975, casada no regime da
comunhão parcial de bens, advogada, residente e domiciliada na Avenida Boa Viagem,
número 110, apartamento 601, no bairro do Pina, na Cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, CEP 51.011-000, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob número 993.303.004-30, portadora da Cédula de Identidade
R.G. sob o n2. 4.216.665, expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria de
Pública do Estado de Pernambuco - SSP-PE, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção de Pernambuco, Subseção Recife Capital, sob o n.s 18.098;

7) MCM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A, inscrita no NIRE n. 26300022796,
sediada na Av. Governador Agamenon Magalhães, n° 4775, Sala 0704, Edf. Emp.
Thomas Edison, bairro da Ilha do Leite, Município de Recife, Estado de Pernambuco,
CEP 50.070-425, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 18.714.787/0001-19, neste ato
representada pelos seus Diretores: MAGALY MONTEIRO GUEIROS, brasileira, natural
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de Aracajú-SE, nascida em 26/10/1940, viúva, empresária, residente e domiciliada na
cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, onde tem endereço na
Avenida Bernardo Vieira de Melo, número 900, apartamento 101, no bairro de
Piedade, CEP 54.400-000, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da

Fazenda (CPF/MF) sob número 510.418.714-49 e portadora da Cédula de Identidade
de número 820.093, expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Pernambuco - SSP-PE e CARLOS ALBERTO GUEIROS

JÚNIOR, brasileiro, natural de Recife-PE, nascido em 26/03/1966, casado sob o regime
da comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de
Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, onde tem endereço na Avenida
Bernardo Vieira de Melo, número 1016, apartamento 100, no bairro de Piedade, CEP
54.400-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF)

^

sob número 390.391.964-00 e portador da Cédula de Identidade de número 1.632.524,
expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria de Segurança Pública do Estado
de Pernambuco -SSP-PE

8) STARTUP SOLUÇÕES LIDA, sediada na Rua Padre Carapuceiro, ns 858, Sala 102,
bairro de Boa Viagem, Município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51.020-280,
inscrita no CNPJ/MF sob o n^ 09.409.026/0001-62, neste ato representada pelo seu

Sócio Administrador, WALDEMAR DE ANDRADA IGNÁCIO DE OLIVEIRA, brasileiro,
natural de Recife-PE, nascido em 29/11/1972, casado sob o regime da comunhão
parcial de bens, advogado, residente e domiciliado na cidade do Recife, Estado de
Pernambuco, onde tem endereço na Avenida Boa Viagem, número 110, apartamento
601, no bairro do Pina, CEP 51.011-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob número 846.697.484-91 e portador da Cédula de
Identidade de número 3.764.866, expedida pelo Instituto de Identificação da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco -SSP-PE; e

^

9) ZAGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sediada na Rua Dr Francisco
Duarte Ramos, n. 202, bairro dos Jardins, Município de Aracajú, Estado de Sergipe, CEP

49025-210, inscrita no CNPJ/MF sob o n^ 34.925.688/0001-32, neste ato representada
pelo seu Sócio Administrador, MÁRCIO ANTONIO ZAGO, brasileiro, casado com
comunhão parcial de bens. Engenheiro Ambiental, inscrito no Cadastro de Pessoas

Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob número 928.347.956-49 e portador da
Cédula de Identidade de número MG -6.852.148 SSP/MG, residente e domiciliado na
Avenida General Djenal Tavares de Queiroz, ns 405, Condomínio Living Residence,
Edifício Vision, Apartamento 603, CEP 49045-423, Luzia, Aracaju - Sergipe.
II-HISTÓRICO

AJBF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (neste ato representada pelo seu
Sócio Administrador, Francisco Ferraz Júnior); AM & F PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (neste ato representada pelo seu Sócio Administrador,
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Antonlo Mario de Menezes Valente); JF CARVALHO HOLDINGS LTDA (neste ato
representada pelo seu Sócio Administrador, João Bosco Ribeiro Carvalho); JR

CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (neste ato representada pelo
seu Sócio Administrador, José Ricardo Carvalho); LBM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (neste ato representada pela sua Sócia
Administradora, Luciana Barboza de Oliveira); OMF PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (neste ato representada pela sua Sócia Administradora,

Márcia Siqueira Japiassú); MCM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A (neste ato
representada pelos seus Sócios Administradores, Magaly Monteiro Gueiros e Carlos

Alberto Gueiros Júnior); STARTUP SOLUÇÕES LTDA (neste ato representada pelo seu
Sócio Administrador, Waldemar de Andrada Ignácio de

Oliveira); e ZAGO

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (neste ato representada pelo seu Sócio
Administrador, Márcio Antônio Zago), acima qualificados, no final assinado, são os

únicos sócios da sociedade BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, sediada na Rodovia
Seixas Dórea s/n® km 06, Antiga Usina de Reciclagem, Município de Japaratuba, Estado
de Sergipe, CEP 49.960-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 12.065.201/0001-56, com
seu Contrato de Constituição arquivado perante a Junta Comercial do Estado de
Sergipe - JUCESE em 10 de Junho de 2010 sob o n®. 28200464357; bem como 1®
Alteração cumulada com a 1® Consolidação arquivado perante a Junta Comercial do
Estado de Sergipe - JUCESE em 24 de setembro de 2010 sob o n®. 20100259014; bem
como 2® Alteração cumulada com a 2® Consolidação arquivado perante a Junta
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE em 02 de maio de 2011 sob o n®.
20110132432; bem como 3® Alteração cumulada com a 3® Consolidação arquivado
perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE em 07 de julho de 2011 sob
o n®. 20110196309; bem como 4® Alteração cumulada com a 4® Consolidação
arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE em 26 de Julho de
2011 sob o n®. 20110223543; bem como 5® Alteração cumulada com a 5® Consolidação
arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE em 24 de janeiro

^

de 2012 sob o n®. 20120048647; bem como 6® Alteração cumulada com a 6®
Consolidação arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE em
30 de julho de 2012 sob o n®. 20120235501; bem como 7® Alteração cumulada com a
7® Consolidação arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE
em 16 de janeiro de 2013 sob o n®. 20130007404; bem como a 8® Alteração cumulada
com a 8® Consolidação arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe JUCESE em 24 de julho de 2013 sob o n®. 20130217727, a 9® Alteração cumulada com
a 9® Consolidação arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE
em 30 de outubro de 2013 sob o n®. 20130397164, a 10® Alteração cumulada com a
10® Consolidação arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE
em 14 de outubro de 2014 sob o n®. 20140310959, a 11® Alteração cumulada com a
11® Consolidação arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE
em 25 de janeiro de 2018 sob o n®. 20180049135, a 12® Alteração cumulada com a 12®
Consolidação arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE em
02 de agosto de 2018 sob o n®. 20180278720, a 13® Alteração cumulada com a 13®

o

3
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Consolidação arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE em
10 de março de 2020 sob o n^. 20200006037, a 14^ Alteração cumulada com a 14^
Consolidação arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE em
09 de julho de 2020 sob o nS. 202003695S5, e a 15^ Alteração cumulada com a 15^
Consolidação arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE em
02 de setembro de 2020 sob o n^. 20200421204, resolvem alterar e consolidar o seu

Contrato Social, o que fazem de comum acordo, mediante as cláusulas e condições a
seguir, que reciprocamente outorgam e aceitam.

III-DO CAPITAL SOCIAL, DA SUA TRANSFERÊNCIA E SUA COMPOSIÇÃO FINAL
O sócio JF CARVALHO HOLDINGS LTDA resolve transferir 30.550 {Trinta mil e

quinhentas

e

cinqüenta) cotas

para

o

sócio

AJBF

PARTICIPAÇÕES

E

EMPREENDIMENTOS LTDA, dando através do presente instrumento plena e
irrevogável quitação.

O sócio ZAGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA resolve transferir 30.550
(Trinta mil e quinhentas e cinqüenta) cotas para o sócio AJBF PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, dando através do presente instrumento plena e
irrevogável quitação.

O sócio JF CARVALHO HOLDINGS LTDA resolve transferir 5.200 (Cinco mil e duzentas)

cotas para o sócio LBM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, dando através do presente instrumento plena e irrevogável
quitação.

O sócio ZAGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA resolve transferir 5.200
(Cinco mil e duzentas) cotas para o sócio LBM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, dando através do presente instrumento
plena e irrevogável quitação.
O sócio JF CARVALHO HOLDINGS LTDA resolve transferir 50.050 (Cinqüenta mil e

cinqüentas) cotas para o sócio OMF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
dando através do presente instrumento plena e irrevogável quitação.

O sócio ZAGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA resolve transferir 50.050

(Cinqüenta mil e cinqüentas) cotas para o sócio OMF PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, dando através do presente instrumento plena e
irrevogável quitação.
O sócio JF CARVALHO HOLDINGS LTDA resolve transferir 22.100 (Vinte e dois mil e

cem) cotas para o sócio STARTUP SOLUÇÕES LTDA, dando através do presente
instrumento plena e irrevogável quitação.

Página 6 de 26

BRASCON

000015

Soluções em Resíduos

O sócio ZAGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA resolve transferir 22.100
(Vinte e dois mi! e cem) cotas para o sócio STARTUP SOLUÇÕES LTDA, dando através
do presente instrumento plena e irrevogável quitação.

Os sócios renunciam expressamente ao direito de preferência para aquisição das
quotas cedidas pelo presente instrumento.

O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, é de
R$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil reais), sendo dividido em 1.300.000
(Hum milhão e trezentas mil) cotas de valor nominal de R$ 1,00(hum real) cada, assim
distribuídas;

^

a) a sócia AJBF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é titular de
214.500 (Duzentos e catorze mil e quinhentas) cotas, no valor de
R$ 214.500,00(Duzentos e catorze mil e quinhentos reais), realizada, neste
ato, a totalidade de sua subscrição em moeda corrente e legal do País;

b) o sócio AM & F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é titular
de 71.500 (Setenta e um mil e quinhentas) cotas, no valor de R$ 71.500,00
(Setenta e um mil e quinhentos reais), realizada, neste ato, a totalidade de
sua subscrição em moeda corrente e legal do País;

c) a sócia JF CARVALHO HOLDINGS LTDA, é titular de 22.100 (Vinte e dois

mil e cem) cotas, no valor de R$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem reais),
realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição em moeda corrente e
legal do País;

d) a sócia JR CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é
titular de 156.000 (Cento e cinqüenta e seis mil) cotas, no valor de
R$ 156.000,00 (Cento e cinqüenta e seis mil reais), realizada, neste ato, a
totalidade de sua subscrição em moeda corrente e legal do País;

e) a sócia LBM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é titular de 237.900 (Duzentos e trinta e sete mil e
novecentas) cotas, no valor de R$ 237.900,00 (Duzentos e trinta e sete mil
e novecentos reais), realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição em
moeda corrente e legal do País;

f) a sócia OMF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é titular de
253.500 (Duzentos e cinqüenta e três mil e quinhentas) cotas, no valor de
R$ 253.500,00 (Duzentos e cinqüenta e três mil e quinhentos reais),
realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição em moeda corrente e
legal do País;
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g) a sócia MCM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A, é titular de
208.000(Duzentos e oito mil) cotas, no valor de R$ 208.000,00(Duzentos e
oito mil reais), realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição em
moeda corrente e legal do País;

h) a sócia STARTUP SOLUÇÕES LTDA, é titular de 114.400 (Cento e catorze
mil e quatrocentas) cotas, no valor de R$ 114.400,00(Cento e catorze mil e
quinhentos reais), realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição em
moeda corrente e legal do País; e

j) a sócia ZAGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é titular de
22.100 (Vinte e dois mil e cem) cotas, no valor de R$ 22.100,00 (Vinte e
dois mil e cem reais), realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição
em moeda corrente e legal do País.

O capital social ficará distribuído entre os sócios na seguinte proporção:

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
SÓCIOS
AJBF Participações e Empreendimentos Ltda.
AM&F Participações e Empreendimentos Ltda.
JF Carvalho Holdings Ltda.
JR Carvalho Empreendimentos e Participações

%

QUOTAS

VALOR/R$

214.500

214.500,00

5,5%

71.500

71.500,00

1,7%

22.100

22.100,00

12%

156.000

156.000,00

18,3%

237.900

237.900,00

19,5%

253.500

253.500,00

16%

208.000

208.000,00

8,8%

114.400

114.400,00

16,5%

Ltda.

LBM Participações Societárias e
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
OMF Participações e Empreendimentos Ltda.
MCM Participações e Administração S/A
STARTUP Soluções Ltda.
ZAGO Participações e Empreendimentos Ltda.
TOTAL

1,7%
100,00%

22.100

22.100,00

1.300.000

1.300.000,00

IV-DA ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL
Em face da transferência de quotas da sociedade, acima operada, a Cláusula quinta, do

Contrato Social da BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA., passa a ter, doravante, a
seguinte redação:

"Cláusula Quinta - Do Capital Social, Distribuição e
Responsabilidade
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5.1. O capital social, totalmente integralizado em moeda
corrente e legal do pais, é de R$ 1.300.000,00 (Hum milhão e
trezentos mil reais), sendo dividido em 1.300.000(Hum milhão
e trezentas mil) cotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real)
cada, assim distribuídas:

a) a sócia AJBF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é
titular de 214.500 (Duzentos e catorze mil e quinhentas) cotas,
no valor de R$ 214.500,00(Duzentos e catorze mil e quinhentos
reais), realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição em
moeda corrente e legal do País;

^

b) o sócio AM &F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
é titular de 71.500 (Setenta e um mil e quinhentas) cotas, no
valor de R$ 71.500,00 (Setenta e um mil e quinhentos reais),
realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição em moeda
corrente e legal do País;
c) a sócia JF CARVALHO HOLDINGS LTDA, é titular de 22.100
(Vinte e dois mil e cem)cotas, no valor de R$ 22.100,00 (Vinte e
dois mil e cem reais), realizada, neste ato, a totalidade de sua
subscrição em moeda corrente e legal do País;

d) a sócia JR CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, é titular de 156.000 (Cento e cinqüenta e seis mil) cotas,
no valor de R$ 156.000,00 (Cento e cinqüenta e seis mil reais),
realizada, neste ato, a totalidade de suo subscrição em moeda
corrente e legal do País;

e) a sócia LBM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é titular de 237.900
(Duzentos e trinta e sete mil e novecentos) cotas, no valor de
R$ 237.900,00(Duzentos e trinta e sete mil e novecentos reais),
realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição em moeda
corrente e legal do País;

f) o sócia OMF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é
titular de 253.500 (Duzentos e cinqüenta e três mil e

quinhentas) cotas, no valor de R$ 253.500,00 (Duzentos e
cinqüenta e três mil e quinhentos reais), realizada, neste ato, a
totalidade de sua subscrição em moeda corrente e legal do País;
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g) a sócia MCM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A, é
titular de 208.000 (Duzentos e oito mil) cotas, no valor de
R$ 208.000,00 (Duzentos e oito mil reais), realizada, neste ato,
a totalidade de sua subscrição em moeda corrente e legal do
País;

h) a sócia STARTUP SOLUÇÕES LTDA, é titular de 114.400(Cento
e catorze mil e quatrocentas) cotas, no valor de R$ 114.400,00
(Cento e catorze mil e quinhentos reais), realizada, neste ato, a
totalidade de sua subscrição em moeda corrente e legal do País;
e

j) a sócia ZAGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é
titular de 22.100 (Vinte e dois mil e cem) cotas, no valor de
R$ 22.100,00(Vinte e dois mil e cem reais), realizada, neste ato,
a totalidade de sua subscrição em moeda corrente e legal do
País.

5.2. O capital social ficará distribuído entre os sócios na
seguinte proporção:

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
SÓCIOS
AJBF Participações e Empreendimentos Ltda.
AM&F Participações e Empreendimentos Ltda.
JF Carvalho Holdings Ltda.
JR Carvalho Empreendimentos e Participações

%

QUOTAS

VALOR/R$

214.500

214.500,00

5,5%

71.500

71.500,00

1,7%

22.100

22.100,00

12%

156.000

156.000,00

18,3%

237.900

237.900,00

19,5%

253.500

253.500,00

16%

208.000

208.000,00

8,8%
1,7%

114.400

114.400,00

22.100

22.100,00

1.300.000

1.300.000,00

16,5%

Ltda.

LBM Participações Societárias e
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
OMF Participações e Empreendimentos Ltda.
MCM Participações e Administração S/A
STARTUP Soluções Ltda.
ZAGO Participações e Empreendimentos Ltda.

100,00%

TOTAL

5.3. Nos aumentos do capital social, a preferência para
subscrição das cotas novas, será atribuída aos sócios na exata

proporção da participação de cada um deles no capital da
sociedade.
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5.4. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçõo
do capital social.

5.5. As cotas, em qualquer hipótese, não poderão ser objeto de
caução, penhor, penhora, ou quaisquer outros direitos ou
obrigação, reais, pessoais ou de garantia."

V- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Em face da transferência de quotas da sociedade, acima operada, os sócios da

sociedade BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA., resolvem consolidar seu contrato
social, que passa, doravante, a vigorar com a seguinte redação:
Contrato de Sociedade

" BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA"

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social, os abaixo assinados:

1) AJBF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no NIRE n.
26202007377, sediada na Rua Padre Carapuceiro, n° 968, Sala 605, Edf. Emp. Janete
Costa, bairro de Boa Viagem, Município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.020280, inscrita no CNPJ/MF sob o n^ 15.105.295/0001-38, neste ato representada pelo

seu Sócio Administrador, FRANCISCO FERRAZ JÚNIOR, brasileiro, natural de Recife-PE,
nascido em 03/11/1966, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, médico,
residente e domiciliado na cidade do Recife, capital deste Estado de Pernambuco,
onde tem endereço na Avenida Boa Viagem, número 3650, apartamento 601, no
bairro da Boa Viagem, CEP 51.020-001, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do

^

Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob número 449.000.404-44 e portador da Cédula de
Identidade de número 2.704.995, expedida pelo Instituto de Identificação da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco -SSP-PE;

2) AM & F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sediada na Avenida
Conselheiro Aguiar, n° 1472, Sala 110, Trade Center, Bairro de Boa Viagem, Município
de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.111-011, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
18.709.210/0001-19, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, ANTONIO
MARIO DE MENEZES VALENTE, brasileiro, natural de Recife-PE, nascido em
02/05/1964, casado sob o regime da separação total de bens, médico, residente e
domiciliado na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, onde tem endereço na Rua
Prof. José Brandão, número 166, apartamento 201, bairro de Boa Viagem, CEP 51.020180, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob
número 388.919.054-53 e portador da Cédula de Identidade de número 1.622.995,
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expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria de Segurança Pública do Estado
de Pernambuco-SSP-PE;

3) JF CARVALHO HOLDINGS LTDA, sediada na Rua Pedro Barreto do Rosário, n. 239,
Centro, Município de Itapicuru, Estado da Bahia, CEP 48.475-000, inscrita no CNPJ/MF
sob o ns 34.895.401/0001-79, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador,
JOÃO BOSCO RIBEIRO CARVALHO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens,
Engenheiro Ambiental, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF)sob número 262.608.405-00 e portador da Cédula de Identidade de
número 1.615.813.07 SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Adélia Franco, ns

3580, Condomínio Porto das Águas, Edifício Real, Apartamento 402, Luzia, CEP 49048010, Aracaju - Sergipe;

4)JR CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, sediada na Rua Walter
da Silva Case, n° 136, sala B, Bairro de Maurício de Nassau, Município de Caruaru,
Estado de Pernambuco, CEP 55.014-770, inscrita

no CNPJ/MF sob o

ns

24.062.735/0001-08, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, JOSÉ
RICARDO DE CARVALHO, brasileiro, natural de Caruaru-PE, nascido em 11/08/1961,
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado na
cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco, onde tem endereço na Rua Todos os
Santos, número 136, Divinópolis, CEP 55.014-770, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob número 257.299.504-20 e portador da
Cédula de Identidade de número 1.857.179, expedida pelo Instituto de Identificação
da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco-SDS-PE;

5) LBM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
sediada na Rua Padre Carapuceiro, n® 858, Sala 102, Empresarial Cícero Dias, bairro de
Boa Viagem, Município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51.020-280, inscrita no

^

CNPJ/MF sob o ns 35.016.156/0001-45, neste ato representada pela sua Sócia
Administradora, LUCIANA BARBOZA DE OLIVEIRA, brasileira, nascida em 22 de abril de
1976, em Recife-PE, casada, advogada, residente e domiciliada na Avenida Boa
Viagem, n. 3628, apartamento 501, bairro de Boa Viagem, Recife, Pernambuco, CEP
51.020-001, portadora da Cédula de Identidade de n. 2.941.846, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco-SSP-PE, inscrita na Ordem

dos Advogados do Brasil - OAB/PE sob o n. 18.487, inscrita no Cadastro de Pessoa
Física sob o n. 019.247.274-71;

6) OMF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sediada na Rodovia BR-232,
Lote n° 03, 1 Andar, Sala 04, Distrito Industrial, Município de Pombos, Estado de
Pernambuco, CEP 55.630-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n^ 12.593.723/0001-20,

neste ato representada pela sua Sócia Administradora, MÉRCIA SIQUEIRA JAPIASSÚ,
brasileira, natural de Pedra-PE, nascida em 19/03/1975, casada no regime da
comunhão parcial de bens, advogada, residente e domiciliada na Avenida Boa Viagem,
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número 110, apartamento 601, no bairro do Pina, na Cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, CEP 51.011-000, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da

Fazenda (CPF/MF) sob número 993.303.004-30, portadora da Cédula de identidade
R.G. sob o n2. 4.216.665, expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria de
Pública do Estado de Pernambuco - SSP-PE, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção de Pernambuco, Subseção Recife Capital, sob o n.® 18.098;

7) MCM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A, inscrita no NiRE n. 26300022796,
sediada na Av. Governador Agamenon Magalhães, n° 4775, Sala 0704, Edf. Emp.
Thomas Edison, bairro da Ilha do Leite, Município de Recife, Estado de Pernambuco,
CEP 50.070-425, inscrita no CNPJ/MF sob o n9 18.714.787/0001-19, neste ato
representada pelos seus Diretores: MAGALY MONTEIRO GUEIROS, brasileira, natural

^

de Aracajú-SE, nascida em 26/10/1940, viúva, empresária, residente e domiciliada na
cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, onde tem endereço na
Avenida Bernardo Vieira de Melo, número 900, apartamento 101, no bairro de
Piedade, CEP 54.400-000, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob número 510.418.714-49 e portadora da Cédula de Identidade
de número 820.093, expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Pernambuco - SSP-PE e CARLOS ALBERTO GUEIROS

JÚNIOR, brasileiro, natural de Recife-PE, nascido em 26/03/1966, casado sob o regime
da comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de
Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, onde tem endereço na Avenida
Bernardo Vieira de Melo, número 1016, apartamento 100, no bairro de Piedade, CEP
54.400-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF)
sob número 390.391.964-00 e portador da Cédula de Identidade de número 1.632.524,
expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria de Segurança Pública do Estado
de Pernambuco -SSP-PE;

^

8) STARTUP SOLUÇÕES LTDA, sediada na Rua Padre Carapuceiro, ns 858, Sala 102,
bairro de Boa Viagem, Município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51.020-280,
inscrita no CNPJ/MF sob o ns 09.409.026/0001-62, neste ato representada pelo seu

Sócio Administrador, WALDEMAR DE ANDRADA IGNÁCiO DE OLIVEIRA, brasileiro,
natural de Recife-PE, nascido em 29/11/1972, casado sob o regime da comunhão
parcial de bens, advogado, residente e domiciliado na cidade do Recife, Estado de
Pernambuco, onde tem endereço na Avenida Boa Viagem, número 110, apartamento
601, no bairro do Pina, CEP 51.011-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF)sob número 846.697,484-91 e portador da Cédula de

Identidade de número 3.764.866, expedida pelo Instituto de Identificação da
Secretaria de Segurança Púbiica do Estado de Pernambuco-SSP-PE; e

9) ZAGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sediada na Rua Dr Francisco
Duarte Ramos, n. 202, bairro dos Jardins, Município de Aracajú, Estado de Sergipe, CEP
49025-210, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 34.925.688/0001-32, neste ato representada
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pelo seu Sócio Administrador, MÁRCIO ANTONIO ZAGO, brasileiro, casado com
comunhão parcial de bens, Engenheiro Ambiental, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob número 928.347.956-49 e portador da
Cédula de Identidade de número MG -6.852.148 SSP/MG, residente e domiciliado na
Avenida General Djenal Tavares de Queiroz, ns 405, Condomínio Living Residence,
Edifício Vision, Apartamento 603, CEP 49045-423, Luzia, Aracaju - Sergipe.
As partes acima nomeadas e qualificadas, no final assinadas, têm justa e acordada a
constituição de sociedade empresária do tipo Limitada, com o propósito especial, na
forma da Lei, o que fazem pelo presente Instrumento Particular e na melhor forma de
direito, nos termos em sucessivo, mútua e reciprocamente aceitos e outorgados,
mediante às condições e Cláusulas seguintes.
Cláusula Primeira - Da Denominação Social e Sede

1.1. A sociedade é limitada, nos termos dos Arts. 1052 e seguintes do Código Civil

Brasileiro, sendo certo que girará sob o nome empresarial BRASCON GESTÃO
AMBIENTAL LTDA e terá sede na Rodovia Seixas Dórea s/ns km 06, Antiga Usina de
Reciclagem, Município de Japaratuba, Estado de Sergipe, CEP 49.960-000.

1.2. A sociedade terá nome fantasia BRASCON SOLUÇÕES EM RESÍDUOS.
Cláusula Segunda - Das Filiais e Outras Dependências

2.1. A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no
país, por deliberação dos sócios.
2.2. Filial com endereço à Rua Francisco Duarte Ramos, ns 202, Jardins, Município de
Aracaju, Estado de Sergipe, CEP 49025-210, capital social será de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), inscrita no CNPJ sob o n. 12.065.201/0002-37.

2.3. Filial com endereço à Rodovia BR 110, s/n. Bairro Brasília, Município de São
Sebastião do Passé/BA, CEP: 43.085-000, capital social será de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), inscrita no CNPJ sob o n. 12.065.201/0003-18.

2.4. Filial com endereço à BR-349, Km 27,5, s/n. Zona Rural, Município de Itapicuru,
Estado da Bahia, CEP 48.475-000, capital social será de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), inscrita no CNPJ sob o n. 12.065.201/0004-07.
Cláusula Terceira - Do Objeto Social

3.1. A sociedade tem por objeto social: ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (i) - CNAE
3812-2/00 - coleta de lixo hospitalar e de resíduos perigosos em geral (Serviços de

Página 14 de 26

BRASCON
Soluções em Resíduos
coleta, acondicionamento e transporte de lixo hospitalar - pilhas, baterias, biológicos,
nucleares, tóxicos - e operação de estações de transferência); ATIVIDADES

ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: (11) CNAE 3822-0/00 - tratamento e disposição de
resíduos perigosos; (iii) CNAE 3811-4/00 - serviço integrado de limpeza urbana, através
de coleta de resíduos não perigosos (Limpeza urbana e serviços de coleta, remoção e
transporte de lixo urbano, coleta de materiais recicláveis e recuperáveis e coleta e

remoção de entulho); (iv) CNAE 3821-1/00 - operação de aterro sanitário; (v) CNAE
7739-0/99 - aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente, tais como, mas sem limitação, caçamba estacionaria
poiiguindastes, caçamba estacionaria roii on roii off, caçamba compactadora e prensa
hidráulica, sem operador; (vi) CNAE 6462-0/00 - participação em outras empresas
(holding), exceto de instituições financeiras; (vil) CNAE 4687-7/01 - comércio

^

atacadista de resíduos de papei e papelão; (viii) CNAE 4687-7/02 - comércio atacadista
de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papei e papelão;(ix) CNAE 4687-7/03 comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos;(x) CNAE 3600-6/02- distribuição
de água por caminhões (Transporte e distribuição de água tratada (potável) através de
caminhão pipa); (xi) CNAE 3701-1/00 - gestão de rede de esgoto (Coleta e transporte
de esgoto doméstico ou industriai e de águas pluviais por meio de redes de coletores,
tanques e meios de transporte, tratamento de esgoto por meio de processos físicos,
químicos e biológicos, tais como: a diluição, seleção, filtragem e sedimentação e
operações de estações de tratamento de esgoto - ETE); (xii) CNAE 4930-2/02 transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal,
interestadual e internacional; (xiii) CNAE 5250-8/03 - agenciamento de cargas, exceto
para o transporte marítimo; (xiv) CNAE 4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos
perigosos (Transporte rodoviário de substancias tóxicas ou infectantes); (xv) CNAE
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor; (xvi) CNAE 7719-5/99 - locação de
caminhões sem condutor; (xvii) CNAE 7820-5/00 - locação de mão-de-obra; e (xviii)
CNAE 7732-2/01 - aluguei de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes.
Cláusula Quarta - Início e Prazo de Duração

4.1. A sociedade iniciou suas atividades em 07/04/2010 e seu prazo de duração é por
tempo indeterminado.
Cláusula Quinta - Do Capital Social, Distribuição e Responsabilidade
5.1. O capital social, totalmente integraiizado em moeda corrente e legai do país, é de
R$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil reais), sendo dividido em 1.300.000
(Hum milhão e trezentas mil) cotas de valor nominal de R$ 1,00(hum real) cada, assim
distribuídas:
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a) a sócia AJBF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é titular de
214.500 (Duzentos e catorze mil e quinhentas) cotas, no valor de
R$ 214.500,00(Duzentos e catorze mil e quinhentos reais), realizada, neste
ato, a totalidade de sua subscrição em moeda corrente e legal do País;

b) o sócio AM & F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é titular
de 71.500 (Setenta e um mil e quinhentas) cotas, no valor de R$ 71.500,00
(Setenta e um mil e quinhentos reais), realizada, neste ato, a totalidade de
sua subscrição em moeda corrente e legal do País;
c) a sócia JF CARVALHO HOLDINGS LTDA, é titular de 22.100 (Vinte e dois

mil e cem) cotas, no valor de R$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem reais),

^

realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição em moeda corrente e
legal do País;

d) a sócia JR CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é
titular de 156.000 (Cento e cinqüenta e seis mil) cotas, no valor de

R$ 156.000,00 (Cento e cinqüenta e seis mil reais), realizada, neste ato, a
totalidade de sua subscrição em moeda corrente e legal do País;

e) a sócia LBM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é titular de 237.900 (Duzentos e trinta e sete mil e
novecentas) cotas, no valor de R$ 237.900,00 (Duzentos e trinta e sete mil
e novecentos reais), realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição em
moeda corrente e legal do País;

f) a sócia OMF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é titular de

^

253.500 (Duzentos e cinqüenta e três mil e quinhentas) cotas, no valor de
R$ 253.500,00 (Duzentos e cinqüenta e três mil e quinhentos reais),
realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição em moeda corrente e
legal do País;

g) a sócia MCM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A, é titular de
208.000(Duzentos e oito mil) cotas, no valor de R$ 208.000,00(Duzentos e
oito mil reais), realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição em
moeda corrente e legal do País;

h) a sócia STARTUP SOLUÇÕES LTDA, é titular de 114.400 (Cento e catorze
mil 0 quatrocentas) cotas, no valor de R$ 114.400,00(Cento e catorze mil e
quinhentos reais), realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição em
moeda corrente e legal do País; e
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j) a sócia ZAGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é titular de
22.100 (Vinte e dois mil e cem) cotas, no valor de R$ 22.100,00 (Vinte e
dois mil e cem reais), realizada, neste ato, a totalidade de sua subscrição
em moeda corrente e legai do País.

5.2.0 capital social ficará distribuído entre os sócios na seguinte proporção:

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
SÓCIOS
AJBF Participações e Empreendimentos Ltda.
AM&F Participações e Empreendimentos Ltda.

%

16,5%

QUOTAS

VALOR/R$

214.500

214.500,00

5,5%

71.500

71.500,00

1,7%

22.100

22.100,00

12%

156.000

156.000,00

LBM Participações Societárias e
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
OMF Participações e Empreendimentos Ltda.

18,3%

237.900

237.900,00

19,5%

253.500

253.500,00

MCM Participações e Administração S/A
STARTUP Soluções Ltda.
ZAGO Participações e Empreendimentos Ltda.

16%

208.000

208.000,00

8,8%
1,7%

114.400

114.400,00

JF Carvalho Holdings Ltda.
JR Carvalho Empreendimentos e Participações
Ltda.

TOTAL

100,00%

22.100

22.100,00

1.300.000

1.300.000,00

5.3. Nos aumentos do capital social, a preferência para subscrição das cotas novas,
será atribuída aos sócios na exata proporção da participação de cada um deles no
capital da sociedade.
5.4. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos
respondem soiidariamente pela integralização do capital social.

5.5. As cotas, em qualquer hipótese, não poderão ser objeto de caução, penhor,
penhora, ou quaisquer outros direitos ou obrigação, reais, pessoais ou de garantia.
Cláusula Sexta - Da Administração e Uso da Firma
6.1. A administração da Sociedade e a pratica de todos os atos pertinentes à gestão
(art. 1.015 do Código Civil), serão exercidas pelos seguintes diretores, na qualidade de
administradores não sócios e sob a denominação genérica de Administradores:
1) ADALYS DE QUEIROZ FALCAO AQUINO, brasileira, natural de Vitório de Santo

Antão-PE, nascida em 23/11/1979, casada no regime da comunhão parcial de bens,
contadora, residente e domiciliada na Rua Padre Carapuceiro, n 815, apto 203, no
bairro da Boa Viagem, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.020-280,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF)sob número
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031438934-27, portadora da Cédula de Identidade R.G. sob o n®. 2457198, expedida
pelo Instituto de Identificação da Secretaria de Pública do Estado do Rio Grande do

Norte - SSP-RN; 2) CARLOS ALBERTO GUEIROS JÚNIOR, brasileiro, natural de ReclfePE, nascido em 26/03/1966, casado sob o regime da comunhão universal de bens,
empresário, residente e domiciliado na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de
Pernambuco, onde tem endereço na Avenida Bernardo Vieira de Melo, número 1016,
apartamento 100, no bairro de Piedade, CEP 54.400-000, inscrito no Cadastro de

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob número 390.391.964-00 e
portador da Cédula de Identidade de número 1.632.524, expedida pelo Instituto de
Identificação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco - SSP-PE;

3) MÉRCIA SIQUEIRA JAPIASSÚ, brasileira, natural de Pedra-PE, nascida em
19/03/1975, casada no regime da comunhão parcial de bens, advogada, residente e

^

domiciliada na Avenida Boa Viagem, número 110, apartamento 601, no bairro do Pina,
na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.011-000, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob número 993.303.004-30,

portadora da Cédula de Identidade R.G. sob o n®. 4.216.665, expedida pelo Instituto de
Identificação da Secretaria de Pública do Estado de Pernambuco - SSP-PE, inscrita na
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Pernambuco, Subseção Recife Capital, sob o
n.- 18.098; e 4) MÁRCIO ANTONIO ZAGO, brasileiro, casado com comunhão parcial de
bens. Engenheiro Ambiental, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob número 928.347.956-49 e portador da Cédula de Identidade de
número MG-6.852.148 SSP/MG, residente e domiciliado na Avenida General Djenal
Tavares de Queiroz, n^ 405, Condomínio Living Residence, Edifício Vision, Apartamento
603, CEP 49045-423, Luzia, Aracaju -Sergipe.

6.1.1. Aos administradores competirá, isoladamente, a pratica dos atos e operações
regulares de gestão da Sociedade, necessários ou convenientes aos seus objetivos
sociais, representando a sociedade ativa ou passivamente, judicial ou

^

extrajudicialmente, salvo a prática dos seguintes atos, que dependerão da assinatura
conjunta de 02(dois) diretores, para sua validade, a saber:
(a)

a alienação e a oneração de bens imóveis de propriedade da sociedade;

(b)
assunção de qualquer obrigação (ou conjunto de obrigações) que resulte em
um endividamento da Sociedade em valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
mensais, salvo se já houverem sido previamente aprovadas no Plano de Negócios da
Sociedade, em ata assinada pelos sócios;
(c)
a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado
de liquidação;
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(d)
alienação de bens do ativo operacional da Sociedade cujo valor contábil
apurado no último balanço da Sociedade seja superior a R$S0.000,00 (cinqüenta mil
reais); e
(e)

levantamento de recursos pela Sociedade, mediante contratos de empréstimo,

financiamento ou a qualquer outro titulo, que não estejam previstos nos orçamentos
aprovados pelos Sócios.

6.2. Os administradores ficam dispensados de prestar caução e responderão, para com
a sociedade e terceiros, pelos excessos cometidos ou pelos atos que venham a ser
praticados e resultem na violação de qualquer disposição legal ou deste Contrato
Social.

6.3. Os administradores não terão direito à remuneração, salvo expressa deliberação
em contrário.

6.4. Procuradores poderão ser constituídos, sendo certo que a constituição se dará
através de instrumento de mandato, com finalidade específica e prazo determinado.

6.5. Os instrumentos de mandato cujo objetivo seja a outorga de poderes para
advogados representarem a sociedade judicialmente não terão a limitação temporal
estabelecida no item imediatamente acima.

Cláusula Sétima - Das Deliberações Sociais.
7.1. Os sócios reunir-se-ão, em caráter ordinário ou extraordinário, sendo certo que as
reuniões acontecerão na sede social, mediante convocação através de comunicação
por escrito, protocolada, com antecedência mínima de 08 (oito) dias. A convocação

^

será feita por escrito e com aviso de Recebimento (AR), por qualquer meio idôneo de
comunicação, inclusive fax ou mensagem eletrônica, sendo certo que, na hipótese de
não localização de qualquer sócio, poderá ser feita através de edital publicado uma
única vez, em jornal de grande circulação nesta Capital.
7.2. As reuniões serão dirigidas por um presidente e secretariadas por um secretário,
que lavrará a respectiva Ata, a qual deverá ser assinada pelos presentes.
7.3. Fica dispensada a reunião de sócios quando todos eles decidirem, á unanimidade e
por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.
Cláusula Oitava - Das Reuniões Ordinárias de Sócios.

8.1. As reuniões ordinárias ocorrerão dentro dos quatro meses subsequentes ao
término de cada exercício, que se findará em 31 de dezembro de cada ano, na qual:

Página 19 de 26

BRASCON OOOOiS
,

o I .
n VJ
Soluçoes em Resíduos
i.

Serão

tomadas, examinadas, discutidas

e

votadas

as

contas

da

administração e suas demonstrações financeiras, em relação ao exercício
anterior;

ii.

Serão discutidos os aportes de capital para fazer frente a eventuais
prejuízos, ou a destinação dos lucros líquidos e distribuição do resultado,
conforme o caso; e

iii.

O que o correr.

8.2. Caberá ao Administrador, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a contar da
reunião ordinária referida no caput desta cláusuia, enviar as contas para os sócios,
acompanhadas do inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico.
Cláusula Nona - Das Reuniões Extra-ordinárias de Sócios.

9.1. As reuniões extraordinárias ocorrerão a qualquer tempo para, além das
disposições elencadas nos incisos II a VIII do art. 1.071 do Código Civil Brasileiro,
deliberar sobre quaisquer outros assuntos extraordinários, notadamente:
Alteração do contrato social;
i.

Deliberação sobre fusão, transformação, incorporação ou cisão;

ii.

Deliberação sobre a dissolução, total ou parcial, da sociedade;

V.

Cessão de cotas por sócios a terceiros e exclusão de sócio;

V.

Concessão de garantias reais ou pessoais;

vi.

Pedido de recuperação judicial ou extrajudicial; e

vil.

Distribuição de dividendos, criação e manutenção de fundo de reserva.
Cláusula Décima - Dos Quóruns

10.1 O quórum de instalação das reuniões ordinárias e extraordinárias será de
presença de sócios, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos
do capital social, e, em segunda, com qualquer número.
10.2. Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe
diga respeito diretamente.
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10.3. Ficam estabelecidos os seguintes quóruns de deliberação para as matérias objeto
das reuniões:

i.

Votos de sócios que representam 100%(cem por cento) do capital social para:
a-

Designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da
unanimidade dos sócios, enquanto o capitai não estiver integraiizado, e de
2/3(dois terços), no mínimo, após a Integralização.

ii.
Pelos votos de sócios correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital
social, nos casos:

a- Modificação do contrato social; e
b- Decisão sobre incorporação, fusão e dissolução da sociedade, ou cessação
do estado de liquidação;
ili.

Pelos votos de sócios correspondentes a mais de metade do capital social, nos

casos:

a- Designação dos administradores, quando feita em ato separado;
b- Destituição de administradores sócios, nomeados em ato separado, ou não
sócios nomeados no contrato social ou em ato separado;
c- O modo de remuneração dos administradores;
d-Pedido de recuperação Judiciai ou extra-judicial.
iv.
Pela maioria de votos de sócios dos presentes, nos demais casos previstos na lei
ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada.

10.4. Para fins de apuração, cada cota eqüivale a um voto nas deliberações.
10.5. As deliberações e decisões da sociedade, que não observarem os quóruns
estabelecidos neste contrato, observadas também as adequações e disposições em

Acordo de Sócios depositados na sede da sociedade e registradas em livro próprio,
serão consideradas nulas de pleno direito.
Cláusula Décima Primeira - Da Cessão de Cotas

11.1 Fica ajustado que na hipótese de qualquer dos sócios desejar ceder suas cotas na
sociedade, será observado o seguinte:
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1.

A cessão de cotas entre sócios, ou para outras sociedades que sejam
da sócia cedente ou coligada, independerá de comunicação prévia
ou concessão de direito de preferência ao outro sócio;

ii.

A cessão de cotas para terceiros, não sócios, somente poderá ser
feita depois de concedido o direito de preferência aos demais

sócios, na forma disposta nos parágrafos abaixo.
11.2. O sócio (sócio ofertante) que desejar ceder a qualquer título, total ou
parcialmente, suas cotas à terceiro (Pretendente), deverá convocar previamente
reunião de sócios(Demais sócios) para tratar sobre assunto, na qual deverá informar o
nome do Pretendente, para aprovação.
11.3. Na reunião dos sócios, aprovado o nome do Pretendente, deverá o sócio
ofertante conceder direitos de preferência aos Demais sócios, informando a

quantidade de cotas, o valor global, a forma de pagamento e outras condições
importantes relativas à cessão.

11.4. O prazo para os demais sócios exercerem ou não a preferência será de 30 (trinta)
dias contados do recebimento da oferta, sendo certo que deverão exercer o direito
por escrito, ficando definido que, na hipótese do exercício do direito por todos os
Demais Sócios, os mesmos haverão as cotas cedidas proporcionalmente ao percentual
que já tenham na sociedade.
11.5. Não sendo aprovado o nome do Pretendente, o sócio ofertante terá o direito de
recesso se for do seu desejo a não continuação na sociedade, quando então somente
terá direito de receber da sociedade ou dos demais sócios, a título de haveres por sua
saída da sociedade, o valor correspondente à totalidade do quando houver aportado

^

na sociedade até então, sendo certo que tal valor será pago em 24 (vinte e quatro)
parcelas mensais e sucessivas.
Cláusula Décima Segunda - Da Saída de Sócio
12.10 recesso ou a exclusão de um dos sócios não dissolverá a sociedade.

12.2. Fica convencionado que o sócio que cometer falta grave, que ponha em risco a
continuidade da empresa, poderá ser excluído da sociedade, na forma do Artigo 1085
do Código Civil Brasileiro.
12.3. Exemplificadamente, mas não exaustivamente, estipulam os sócios como falta
grave, que ponha em risco a continuidade da sociedade, e assim que justifique a
exclusão, se não cumprir suas obrigações assumidas em acordo de sócios, neste
instrumento e perante a sociedade, notadamente a realização dos investimentos
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financeiros necessários ao desenvolvimento e implantação do objeto social, se de
qualquer forma tentar obstruir ou impedir o regular andamento do desenvolvimento e
implantação do objeto social, exemplificadamente, o não comparecimento reiterado
às reuniões que seja convocado, o exercício do direito de voto Injustificado e
prejudicial a sociedade, na hipótese de violação de cláusula contratual, concorrência
desleal, uso indevido da denominação social, recusa de prestação de serviço a que se
obrigou, perda da affectio societatis.

12.4. Em qualquer hipótese de exclusão ou recesso, o sócio excluído ou retirante, terá
direito de receber da sociedade ou dos demais sócios, a título de haveres por sua saída
da sociedade, o valor correspondente à totalidade de quanto houver aportado na
sociedade até então, sendo certo que tal valor será pago em 24 (vinte e quatro)
parcelas mensais e sucessivas.

Cláusula Décima Terceira - Da Liquidação ou Dissolução
13.1 A sociedade entrará em liquidação ou será dissolvida por convenção unânime dos
sócios ou nos casos previstos em Lei.
Cláusula Décima Quarta - Do Exercício Social

14.1 O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, cabendo ao
Administrador proceder ao levantamento do inventário, balanço patrimonial e balanço
de resultado econômico.

14.2 Dos lucros ou prejuízos apurados no balanço a que se refere o item 14.1 deste
contrato, os sócios participarão na proporção das cotas que possuírem, salvo
deliberação, à unanimidade, de forma diversa pelos sócios.

Cláusula Décima Quinta ~ Das Demais Disposições
15.1 São vedadas, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, todos os atos
do administrador, ou de procuradores, que envolvam em negócios, ou operações
estranhas aos objetivos sociais, tais como a concessão de fianças, avais, hipotecas,
endosso ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, sem a observância do
quanto disposto neste contrato acerca das deliberações sociais.

15.2 Os sócios e administradores estão vedados de explorar, direta ou indiretamente,
atividades que sejam consideradas concorrentes ao ramo de atividade objeto deste
contrato social, seja como proprietário, acionista, sócio, investidor, parceiro,
licenciado, financiador, operador, consultor, empregado, ou, de qualquer outra forma,
com os negócios desenvolvidos pela Sociedade, sob pena de multa, no valor total do
capital social, desta sociedade, a ser devidamente atualizada e corrigidas no momento
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de sua aplicação, e ainda, estará sujeito a eventuais penalidades civis e criminais
aplicáveis.

15.3 Mesmo após a retirada/saída do sócio ou administrador do contrato social,
perdurará a vedação à concorrência pelo prazo de 03 anos, contado da data do
registro na junta comercial da referida alteração contratual. Incidindo a mesma pena
de multa, no valor total do capital social, para aquele que desrespeitar o prazo de
carência, sendo expressamente vedado visitar clientes, contratar funcionários e exfuncionários, abrir empresa para concorrer, prestar serviço para os concorrentes,
trabalhar para os concorrentes, dar consultoria ou assessoria para os concorrentes,
celebrar contrato de sociedade para com os concorrentes, participar de licitações do
ramo de atividade empresarial objeto deste contrato social, entre outras atividade que
caracterizem concorrência.

15.4 Os sócios e administradores deverão manter sigilo, durante seu vínculo
contratual, e mesmo após a sua extinção, de qualquer informação confidencial relativa
aos negócios, políticas, segredos comerciais, organização, criação e outras informações
relativas à atividade empresarial, seus clientes, fornecedores, representantes e
empregados, ficando vedado a associação ou contratação dos mesmos (clientes ou
empregados), no prazo de 03 (três) anos após a sua retirada do contrato social, para o
exercício de atividades empresariais ou laborativas em outras empresas, sob pena de
muita no valor total do capital social, a ser devidamente atualizada e corrigidas no
momento de sua aplicação, e ainda, estará sujeito a eventuais penalidades civis e
criminais aplicáveis.
Cláusula Décima Sexta - Das omissões

16.1 Os casos omissos no presente contrato serão regidos pela legislação aplicável em

^

vigor, aplicando-se, supletiva e subsidiariamente, a Lei das Sociedades Por Ações,
ficando, a sociedade e sua Administração, obrigados a observarem a disposição de
Acordo de Sócios que sejam depositados na sede da sociedade registrado em Livro
próprio.
Cláusula Décima Sétima - Desimpedimento e Legislação Aplicável

17.1 O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a
administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminai, ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública ou a propriedade.
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Cláusula Décima Oitava - Do Foro

18.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Japaratuba como o único competente
para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, renunciando a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E assim por estarem Justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01
(uma)via de igual forma e teor.
Japaratuba-SE, 16 de agosto de 2021.
Dos sócios:

AJBF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF sob o ns 15.105.295/0001-38

AM & F PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF sob o ns 18.709.210/0001-19

JF CARVALHO HOLDINGS LTDA

CNPJ/MF sob o n9 34.895.401/0001-79

JR CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ/MF sob o ns 24.062.735/0001-08

LBM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ/MF sob o n9 35.016.156/0001-45

OMF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF sob o ne 12.593.723/0001-20

MCM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A
CNPJ/MF sob o n9 18.714.787/0001-19

STARTUP SOLUÇÕES LTDA
CNPJ/MF sob o n9 09.409.026/0001-62
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ZAGO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF sob o n9 34.925.688/0001-32

Dos administradores- Diretores:

ADALYS DE QUEIROZ FALCAO AQUINO

CPF/MF sob número 031.438.934-27
Cl de número 2.457.198-SSP-RN

CARLOS ALBERTO GUEIROS JÚNIOR
CPF/MF sob número 390.391.964-00
Cl de número 1.632.524-SSP-PE

MÉRCIA SIQUEIRA JAPIASSU
CPF/MF sob número 993.303.004-30
Cl de número 4.216.665 - SDS-PE

MÁRCIO ANTONIO ZAGO

CPF/MF sob número 928.347.956-49
Cl de número MG -6.852.148 SSP/MG

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba,foi
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo; Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
(4*h?s://correged oria.tjpb.jus.br/selo-d i gital/.
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA tinha

passe de um documento com es mesmas características que foram reproduzidas na cópia autentir.ada, sendo da empresa BRA.SCON GESTÃO
AMBIENTAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou
o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.
De acordo com o disposto no artigo 2°-^ §7°, da Lei Federal n" 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação DigitaP ou na referida seqüência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇAO foi emitida em 29/07/2021 14:05:27 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° 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 BRASCON GESTÃO /VMBIENTAL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mall
autentica@azevedobastos.noLbr Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital
Esta Declaração é valida por tempo Indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 93902907212340112905-1
'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° 10.132/2013, Provimento CGJ N'003/2014 e Provimento CNJ N" 100/2020.
O referido é verdade, dou fé.
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MARDÔNIO ALEXANDRE JAPIASSÚ
DILBERTA SIQUEIRA JAPIASSÚ
NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

19/03/1975;:VB|f
•! ' '- .Axi

PEDRA-PE
RG

CPF

4216665 - SSP/PE
DOADOR DE ÕRQÀOS E TECIDOS

SIM

993.303.0G4-30
VIA

EXPEDIDO EM

01

26/04/2017

í5'Í:'i

CARTÓRIO. AZEVÉDO
BASTOS '' "Fido
de reoistro
ctvii. das
pessoas
naturais
"iTtomim
E TABELIONATO
OE NOTAS
- Còaigo
CW 08.S/0-0
Jrl*iSreSS*h»t»!M!
Iitau aTAciJi cguenfli«»MGmMwHMUi' 10.i»
Tkihíwí^

Aütãriticaçãò Digital

DsacarttoGomaSfttmoC 1*»d*8 7*tnt,Vfl*.4f 862ML«'Fod8rsI0.9a5^S94BM.Uit»B.XB
ú8Laie(»duda.72ti30Oa wt«n8co8prmr(BkTi«$Kiiil!|MaMt,rDDrnluçtolld
<tq ^dcumontD «araofittda » caftfoWo ndctt

C6d. AutantlcacâPl 93902409191130110070.2; Data! 24/0gBIO1911:24;
Solo Digital do Fiscalização Tipo Normal C; AJ054992-CN48;
Valor Total do Ato-. RS 4,43

I ca dadoo do ato om: httpsif/svIodlsitaLUpbJusJlir

000040

NOKE

BSERCXA SXQOBXRA JAPXASSU
ooe.tOeNT»AOE I ORO EMISSOR'
UF

4216«65 8SP PB

f— CPF '

»|^ATA NASCtMeMTCK

l993.303.004-30||l8/03/l97S
|
FII^CAO

!MAHDC»1XO aX.BBaBDBB JAB
siSSO

íSaTA SXOOBXRa iTAPX

AT. HAB

1

B

Iace———

..jiiAce

-1'hasiutaçAo-

;^<^23 i( 07/OÁ/1993

02*39i

OütcKVA'„ v.í--.j

A

OATAetm^SAa

BEGXPB^r m

29/01/2BXS

OiS4m Aitiifr«wii b>i^ nltwfro
IHnrtÁ''

eoOTa782ai4

wnw

;í-t. CARTÓRIO AZEVÉDOB,

OFÍDO DE REGâTRO ClVn.0A5 PESSOAS NATURAIS •

E TABELtONATO DE MOTAS - Codiuo CRJ 06.8T(M)
ri4h*'iS?Sa-Eriro«fl^Paro«1»ewiiwdttaHM.w»Ts.inÍÍ*«WFji;
mi »**!<«
ACftèríticaçâò'DIgHãr
-*

... .. .

«.

tM< , Im rt\

Dp 8ccni9 cvn 09 9N>5» t* 3*#7*Jnc, V 9*.AI«
UI FpMtSJSSfl884 a Aft6(nu xa
da UlCctiduci 8.7210)30» autvtSco « r^Mccitp knpsiRi digftAlaâA neptoSucdo M
de decumerto eprswíedo•ceikfidd ne«W *x O frtjtído 4 wlâda.Eky H

Cód.j^ntlcacâo;93902408191120110070^; Data; 24/09/201911;24i
Solo Dísttaldo Flecalizsç&o Tipo Noimal C;/UDfi4e01-EU3M;
Valor Total do Ato: RS 4,42

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA

PAA

/I i

U U U U *2 X

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS.INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcantí, Oftcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação DigitaP ou na referida
seqüência,foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes^

DECLARO ainda que, para garantir transparênda e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi
jpatítuído pela da Lei N" 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
jS e registro, composto de um código único (por exemplo: Seio Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http.$://r,orregedoria.tjpb.juç.br/selo-cligita|/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BRASCON GESTÃO
AMBIENTAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/09/2020 09:14:17 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevèdo Bastos, de acordo
com o Ari. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevèdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.n ot.br

Para Informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httDs://autdiaitai.a2evedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..
Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
'Código de Autenticação Digital: 93902409191120110070-1 a 93902409191120110070-3
'Legislações Vigentes: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n"
8.721/2008, Lei Estadual n" 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poda ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.
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PESSOA

Av. Epitádo Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
TeL:(83) 3244-5404 / Fax:(83)3244-5484
http://www.a2evedobastos.not.br
E-maij: cartorío@azevedobastos.not.br
fj-evea

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
://correged oria.tjpb.jus.br/selo-d i gital/.
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA tinha
posse de um documento com es mesmas r.aracterístir.as que foram reproduzidas na cópia autentir.ada, sendo da empresa BRASCON GESTÃO
AMBIENTAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, peia idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Nesse sentido, declaro que a BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou
o artigo 3°, Inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.
De acordo com o disposto no artigo 2''-A, §7°, da Lei Federal n" 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação DigitaP ou na referida seqüência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/01/2021 15:43:06 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eietrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e infomie o Código de
Autenticação Digital
Esta Declaração é valida por tempo Indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
'Código de Autenticação Digital: 93901501214795055120-1
'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° 10.132/2013, Provimento CGJ N'003/2014 e Provimento CNJ N" 100/2020.
O referido é verdade, dou fé.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE NSCRIÇAO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

12.065.201/0001-56
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

10/06/2010

CADASTRAL

NOK£ EMPRESARIAL

BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECWENTO(NOME DE FANTASIA)

PORTE

BRASCON SOLUCOES EM RESÍDUOS

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRlÇto DA AHVIDADE ECONÔMCA PRNCPAL

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
CÓDIGO E DESCRlÇto DAS ATIVIDADES ECONÓKGCAS SECUNDARIAS

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metáticos, exceto de papel e papelão
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal. Interestadual e
internacional

49.30-2-03 -Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.50-8-63 - Agenclamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
64.62-0-00 - Holdings de instituições nâo-flnanceiras
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente,sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
CÓDIGO E DESCRlÇtoDANATURE2A JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUACRO

COMPLEMENTO

ROD SEIXAS DORIA - KM 06

SN

********

CEP

BAIRRCUDISTRITO

49.960-000

CENTRO

ENDEREÇO ELETRONICO

MUNICÍPIO
JAPARATÜBA

ÜF

SE

TELEFONE

(79)3214-3923

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SirUAÇto CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇto CADASTRAL
10/06/2010

MOTIVO DE SfTUAÇto CADASTRAL

SITUAÇto ESPECIAL

DATA DA SITUAÇto ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

18/11/2021 10:06

000045
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 12.065.201/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

^

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União(DAU)com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de

execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas "a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:08:12 do dia 18/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2022.

Código de controle da certidão: 1830.4816.A528.75BB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SEFAZ: Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe

https;//security.sefaz.sc.gov.br/intemet/publico/process.jsp

000046
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N.88227/2022

Inscrição Estadual:

27.170.813-1

Razão Social:

BRASCON GESTO AMBIENTAL LTDA

CNPJ:

12.065.201/0001-56

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica:

COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Endereço:

RODOVIA SEIXAS DRIA KM 06 SN ANTIGA USINA DE RECICLAGEM
CENTRO - JAPARATUBA CEP: 49960000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais,
ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.
Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da
data da emissão.

Certidão emitida em 07/03/2022 10:17:21, válida até 06/04/2022 e deve ser conferida na Intemet no
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.
Aracaju, 7 de Março de 2022

Autenticação:20220307lU9KUF

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (Oxx79) 215-7000
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07/03/2022 10:18
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ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Japaratuba

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão N°

C.M.C

302-3

2162022

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as caracteristicas acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública
Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dividas que venham a ser apuradas, CERTIFiCAMOS para fins
de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

^ CONTRiBUiNlE
Código
Nome ou Razão Social
5000

CPF/CNPJ
12.065.201/0001-56

BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Complemento

Endereço
ROD ROD SEIXAS DOREA N° S^J

KM 06

Bairro

Cidade

UF

RURAL

Japaratut»

SE

Data Emissão

Data Validade

25/02/2022

26/04/2022

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço;

http://municipioonline.com.br/se/prefeitura/iaparatuba
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:SC15DEC0

sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

Página 1 de 1

Consulta Regularidade do Empregador

03/03/2022 15:11

00G048

CAIXA ECONOM CA FECERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

12.065.201/0001-56

Razão Sociaí:BRASC0N gestão ambiental sergipe ltda

Endereço:

Rod seixas doria km o6 sn / centro / japaratuba / se / 49960-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:19/02/2022 a 20/03/2022

Certificação Número: 2022021901062769239170
Informação obtida em 03/03/2022 15:11:19
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1/1

000049

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.065.201/0001-56
Certidão n®: 300174/2022

Expedição: 06/01/2022, às 07:29:37
Validade: 04/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

^

Certifica-se que BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.065.201/0001-56, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais

do

anteriores à

Trabalho

data

e

da sua

estão

atualizados

até

2

(dois)

dias

expedição.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

^

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional de

Devedores

Trabalhistas

constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

000Ü5O
RENOVAÇÃO LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO

Transportadora de Resíduos e/ou Produtos Perigosos e
Estado da Bahia

de Serviços de Saúde

iNSTiiuioDOMEto*MBiENTHRKUiKosHioRicos

Certificado n° 2020.001.000706/RLAC

O íNSTITUTO do meio AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA. com fulcro nas atribuições e
competências que lhe foram delegadas pela Lei Estadual n° 12.121/11 e Lei Estadual n° 10.431/06, alterada
pela Lei Estadual n° 12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas devidas
atualizações, e tendo em vista o que consta do processo n"* 2020.001.004582/INEMA/LIC-04582, RESOLVE:

Art. 1.» Certificar à BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, inscrito no CNPJ 12.065.201/0001-56, no
endereço BR 110, N° S/N, Brasília, CEP 43850-000, Sâu Sebastião do Passe/Bahia, que enoonlra-se regular
perante o licenciamento ambiental pelo prazo de três anos contados a partir da data de emissão deste
documento, mediante Licença por Adesão e Compromisso para realização da atividade de Transporte de
Produtos Classe e/ou Resíduos Perigosos e de Serviços de Saúde no Estado da Bahia, com capacidade de
carga de 300,00 t/mês, mediante cumprimento da legislação vigente e dos seguintes condicionantes:
1. Acondicionar adequadamente os resíduos perigosos gerados em conseqüência de acidentes envolvendo os
produtos movimentados, e encaminhá-los para destinação final, em instalações adequadas;
A

2. Realizar a limpeza, lavagem e vaporização dos veículos, além de outros serviços que venham ocasionar
derrame de óleo, produtos, resíduos ou emissão de gases para a atmosfera, em instalações com Licença
Ambiental, devendo ser mantidos comprovantes contemplando datas e locais das lavagens, para fins de
fiscalização;

3. Sanar, de imediato, os danos à saúde humana e ao meio ambiente causados por acidentes durante a
movimentação dos produtos perigosos;
4. Realizar o transporte dos produtos perigosos apenas com motoristas devidamente qualificados e treinados
para esse fim;
5. Atender a Resolução n° 420 da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), no tocante às
Prescrições Gerais para o Transporte de Produtos Perigosos, bem como as Prescrições Particulares para cada
classe de Produtos Perigosos;
6. Comunicar imediatamente ao INEMA sobre qualquer acidente no transporte de substâncias perigosas,
conforme estabelecido no Art. 37 do Regulamento da Lei Estadual n° 10.431 de 20/12/2006, aprovado pelo
Decreto Estadual n® 14.024 de 06/06/2012 e Lei n° 12.212 de 04/05/2011;

7. Manter em seus arquivos documentação comprobatória dos produtos movimentados, contemplando relação,
quantidade, origem e destino, para fins de fiscalização;

8. Dispor de cópia da respectiva Declaração de Transporte de Resíduos Perigosos (DTRP), declarada pela
fonte geradora de resíduos perigosos, durante o transporte dos mesmos.

Art. 2.® Este Certificado refere-se exclusivamente à situação da regulação ambiental no âmbito da atividade

descrita, não abrangendo outros empreendimentos ou atividades do mesmo requerente, cabendo a

transportadora obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou
Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3.® Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização do INEMA e aos demais órgãos do
Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA.

A autenticidade deste certificado pode ser atestada na Internet, no endereço: http://wvvw.seia.ba.gov.br em
Serviços On-line/Atestar Certificado, utilizando a chave de segurança deste certificado.
680D065E-A53ADE1F-3B0E5833-85513745

Certificado emitido às 09:03:47 do dia 24/08/2020 <hora e data de Brasília>, válido por três anos contados da
data da emissão.
Improeso em;24/08/2020

INEMA/CAB: Avenida Luis Viana Fi0io, 6" Avenida, n»600 - C/VB-CEP41.745-900• Salvador-Bahia - Brasil.

Chave de Segurança:680D065E-A53ADE1F-3B0E5833-85513745
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovavávcis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n."

Data da consulta:

CR emitido em:

17/12/2021

5296156

CR válido até:

17/12/2021

17/03/2022

Dados básicos:
CNPJ:

12.065.201/0001-56

Razão Social ;

BRASCON GESTÀO AMBIENTAL LTDA

Nome fantasia:

BRASCON EMPREENDIMENTOS

Data de abertiua : 10/06/2010

Endereço:
logradouro: RODOVIA SEIXAS DORIA
N.°:

S/N

Bairro:

CENTRO

Complemento:
Município:

KM 06
JAPARATUBA

CEP:

49960-000

UF:

SE

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

Código

Descrição

17-64

Disposição de resíduos especiais - Lei n" 12.305/2010: art. 13,1, g (semços de saúde)

18-80

Depósito de produtos químicos e produtos perigosos - Lei n° 12.305/2010 (resíduos perigosos)
Transporte de cargas perigosas

18-1

Transporte de caigas perigosas - Resolução CONAMA n° 362/2005(óleo lubrificante usado ou contaminado)

18-14

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental- CTF/AIDA

Código

Atividade

0005-20

Gerenciamento de resíduos perigosos - operação de resíduos perigosos - Lei n" 12.305/2010

0005-30

Gerenciamento de resíduos perigosos - transporte de resíduos perigosos - Lei n° 12.305/2010
Gerenciamento de resíduos perigosos - armazenamento de resíduos perigosos - Lei n" 12.305/2010
Gerenciamento de resíduos perigosos - destinação de resíduos perigosos - Lei n° 12.305/2010

0005-40

0005-50

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade cora as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federai de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA consiimi declaração, pela
pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT,pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia -INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições íéderais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

IBAMA-CTF/APP

17/12/2021 -11:25:28

'•

000052

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AÍDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
jurídica inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/APP

XN5ANBLMHG3EU62M

17/'2/2021 - 11:25:28

000053
SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

I»'
"S .n:

LICENÇA SANITÁRIA N° 257/2021-SES

>

to

fl) ,

Processo n° 020000.21743/2021-6

•2
"O t\
to u

/ SE,

S o

concede, com base na Lei Estadual n° 2.391, de 05/10/1982, RDC N° 222, de 28/030 ^^fesolução

1
S i
Ô

A Coordenação de Vigilância Sanltária/COViSA, da Secretaria de Estado da SaCu

0

CONAMA n° 358, de 29/04/2005 e Lei Federal n° 12.305, de 02/08/2010, ayS ^LICENÇA

ítj ^
(O

3
CO

SANITÁRIA referente ao período de 15/07/2021 a 15/07/2022 ao estabel^iSel o BRASCON
SOLUÇÕES EM RESÍDUOS.

o
o

CM
0)

"D

RAZÃO SOCIAL: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
RESPONSÁVEL LEGAL: MÁRCIO ANTÔNIO 2AGO

S2

w
o
D)
(O

CNPJ n": 12.Q65.2Q1/QQQ1-5fi

(U
•o

INSCRIÇÃO ESTADUAL n": ISENTO
d)
■o

CM

A empresa está estabelecida na Rodovia Seixas Dória

Zona Rural, município de

Jaoaratuba e está autorizada a realizar as atividades de: CN^|ln|p6l2200.0 - Coleta de resíduos

£ CM

perigosos e CNAE n° 3822000.0 - Tratamento e disgSi&o de resíduos perigosos, sob
Responsabilidade Técnica do(a) Sr(a) GUSTAVO DE Bffl^^CARDOSO. inscrito no Conselho
Reaional de Enpenharia/SE. sob o n° 270546430-1. d^^cnetendo-se em observar e cumprir os
princípios da Gestão Integrada Resíduos, do Gerenojame^r de Resíduos de Serviço de Saúde e a
não transgredir as normas legais e regulamentaresrae^n^as à promoção, proteção e recuperação
da saúde e do meio ambiente, referente às atividaqSliSSrcidas.
OBSERVAÇÕES;

1. Esta Licença tem validade de 01 (um]
Sempre que houver alteração de íínc
Razão Social será obrigatório a,

irtir da data de sua expedição;
e/ou responsabilidade técnica e/ou atividades e/ou

íção e apresentação da documentação comprobatória

dos fatos;

Os estabelecimentos deverã^^^^pr a renovação da Licença nos 120 (cento e vinte) dias que
antecedem ao fim da valldadg||gll!^nça;
Esta Licença deverá seriirrSresBa em cores e afixada em LOCAL VISÍVEL ao Público.
Aracaju/SE, 15 de julho de 2021

c
0}

E

■2

Ç)

T3

O
T)
(O

>|rofófavier Bueno

Avio Batalha de Britto

Coordenador(a) de Vigilância Sanitária

IGerente

Avenida^
CEP:

jiranco, n* 3150 - Ponto Novo - Aracaju/SE
Tel:(79)3226-8311
e-Doc+ Documento Virtual válido conforme Decreto n® 40.394/2019

Confira os dados do alo om: https;//selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento om: https://a2evsdobaslos.not.br/documento/93B01309212397670311
o

Isisf P

S

m
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Autenticação Digital Código: 93301309212397678311^

Cartório Azevedo Bastos
_

Av.Prasldonts EpItAclo Peuoa•1145
Baim dos Estsdo, Joio Possoo•PB

^

litqssd/sxovodobaitosjtotbr

Data: 13/08/202112:30:41

Valor Total do Ato: R$ 4,66
Seio Digital Tipo Normal C: AMA14005-WZAC;

j^ (83)32444404.csitor<oQ*zsvsilot>astos.notbr

Vdibor

foM.Cavslcsna

CN

o

C
O

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA

r, A A

C a

U U Ü U O4

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS.INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Te!.:(83) 3244-5404 / Fax:(83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: canorio@azevedobastos.n ot.br

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço

;í^^://correged oria.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 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA tinha
posse de um documento com aç mesmas r.arecterístices que foram reproduzidas na cópia autentlr.ada, sendo da empresa BRASCON GE.5TA0
AMBIENTAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Nesse sentido, declaro que a BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n" 10.278/2020, que regulamentou
o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos

documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.
De acordo com o disposto no artigo 2°-^ §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação DigitaP ou na referida seqüência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/09/2021 15:02:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10® e seus §§ 1® e 2® 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 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail

autentica@azevedobastos.notbr Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo Indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
'Código de Autenticação Digital: 93901309212397678311-1

'Legislações Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Provisória n® 2200/2001, Lei Federai n" 13.105/2015, Lei Estadual n®
8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N" 100/2020.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL

Presidência da HepUbl<a
Ca»Ovil
Medida Proviiofia N«- 2.200-2.

de 24 de agosto de 2001.

Ministério do Meio Ambiente

instituto Brasileiro do Melo Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Autorização Ambiental para o Transporte
Interestadual de Produtos Perigosos

000055
Modal Rodoviário

Dados da Pessoa/Empresa
N.° de registro no Banco de
CPF/CNPJ: 12.065.201/0001-56

Emitido em: 17/12/2021

Válido até: 17/03/2022

Dados: 5296156

Nome/Razão Social/Endereço: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RODOVIA SEiXAS DORIA
CENTRO
JAPARATUBA/SE
49960-000

Esta autorização não substitui o certificado de regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal.

Dados sobre o Transporte
Veículos
Piaca

N° RNTRC

Tipo

NXW7301

N/A

Caminhão

PKF9112

N/A

Caminhão

QKN1C45

N/A

Caminhão

QMB8537

N/A

Caminhão

QMC3353

N/A

Caminhão

QMC3383

N/A

Caminhão

QMJ1300

N/A

Caminhão

QML7A63

N/A

Caminhão

Classes de Risco(Res. ANTT 420 / 2004)
Classe 6; Substâncias Tóxicas e Substâncias infectantes

Classe 9: Substâncias e Artigos Perigosos Diversos

ATENÇÃO:transporte de materiais radioativos e nucleares(CLASSE 7) deverá continuar atendendo ao Termo de
Referência celebrado entre o IBAMA e a CNEN,que trata de licenciamento específico para este transporte.
Estados de Atuação (Origens, Destinos e Rotas)
MA; PI; CE; RN; PB; PE; AL; SE; BA;

Empresa(s)contratada(s) para realizar(em) atendimento a emergências ambientais
Brascon Gestão Ambiental Ltda.:(0xx81)3536-7878;

A autenticidade deste documento pode ser verificada no sitio: http://s0rvicos.ibama.gov.br/ctf/publico/produtos_perigosos
Observações: Modal Rodoviário

1 - Fica o Transportador Interestadual de Produtos Perigosos obrigado a disponibilizar cópia deste Documento em
cada um dos veículos de sua frota.

2 - Este Documento não desobriga o Transportador de Produtos Perigosos a seguir as demais normas, leis e
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Por: BRASCON GESTAo AMBIENTAL LTDA

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Autorização Ambiental para o Transporte

n n p. ^^

Interestadual de Produtos Perigosos
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regulamentos referentes ao transporte de produtos perigosos nas esferas municipais, estaduais e federais.
3 - Este documento não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.
Autenticação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
GABINETE DO PREFEITO

Chorrochó - Bahia, 07 de março fevereiro de 2022.

Do: Prefeito Municipal
Para: Comissão Permanente de Licitação / Divisão Contábil /Procuradoria
Jurídica

Preliminarmente

à

autorização

para

Contratação

de

empresa

especiaiizada em coleta, transporte, tratamento por autoclavagem e destinação e

disposição final de resíduos de saúde dos grupos ''A", "B" e "E", para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o presente processo deverá tramitar
peios setores competentes com vistas:

a). À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face às
despesas; e

b). À elaboração de parecer sobre a necessidade, ou não, de
procedimento licitatório, indicado a modalidade e o tipo de iicitação a
serem adotados no certame, ou sua dispensa ou inexigibilidade, se
for o caso.

Atenciosamente,

os

qrann

)

ES RAMOS
ltoooMes

Prefeito Municipar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO -CNPJ: 13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, ns. 665, Centro-CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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SETOR DE CONTABILIDADE
5^och5

Chorrochó - Bahia, 07 de março de 2022.
Exmo. Sr.

Humberto Gomes Ramos

Prefeito Municipal de Chorrochó

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção ao ofício de Vossa Excelência, informamos a existência de dotação
orçamentária e financeira para assegurar abertura de Processo Licitatório destinado à
Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento por
autoclavagem e destinação e disposição final de resíduos de saúde dos grupos "A",''B"
e ''E", para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

O custo estimado da aquisição é de R$ 16.533,60 (dezesseis mil, quinhentos e
trinta e três reais e sessenta centavos).
ÓRGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 2501 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE: 02

Cordialmente,

CLÁUDIO ROBERTO SILVA LIMA

Setor Contábil

Praça Cel. Joio Sá, n9.665, Centro, Chorrochó-BA - CEP: 48.660-0CX)
Fone/Fax:(75)3477-2174 emall:pmchorrocho@globo.com
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNiaPAL DE CHORROCHÓ

PORTARIA NO. 001/2022, DE 06 DE JANEIRO DE 2022.
DESIGNA A COMISSÃO PERMANENTE

DE

LICITAÇÃO

DA

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
0 Prefeito do Município de Chorrochó, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e em consonância com o que determina o art. 51 da Lei
Federal n®. 8.666 de 21 de junho de 1.993.
RESOLVE:

Art. 1°. Nomear a "Comissão Permanente de Licitação", composta pelos

membros abaixo mencionados, para, sob a Presidência do primeiro, receber,

examinar e julgar os documentos relativos aos Processos Licitatórios
instaurados pela Prefeitura Municipal de Chorrochó:
1 - Membros:

a) ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA (CPF N». 027.408.015-05);
b)JOSENICE BARBOSA MACIEL(CPF N». 982.219.154-68);
c) ANDERSON GLEISER RIBEIRO SILVA (CPF N». 303.395.798-62);
Art. 2®. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chorrochó, em 06 de janeiro de 2022.

; /
HUMBERTO GOMES RA^S
Prefeito Municipal

PRFFEiniRA MUNICIPAL DF CHORROCHÓ-CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sã, n».665, Centro- CEP; 48.660-000•Chorrochó-BA
Fane/Ft.:(75)3477-2174 emall: pmciioiTachoâ)elaboXO(n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IWILKC6JZYMQAXL06ZIM5G
Esta edição encx^ntra-se no site oficiai deste ente.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Chorrochó - Bahia, 07 de março de 2022.
Do: Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Para: Procuradoria Jurídica do Município

A solicitação de abertura deste Processo Administrativo, ao qual este
documento se integra, é para Contratação de empresa especializada em coleta,
transporte, tratamento por autoclavagem e destinação e disposição finai de resíduos
de saúde dos grupos 'A", ''B" e "E", para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.

De acordo com as três cotações apresentadas, a melhor proposta foi a da
/«r,

empresa "BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA", inscrita no CNPJ sob o no.
12.065.201/0001-56, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), de modo que a
Lei Federal no. 8.666/93, em seu Art. 24, II, da Lei Federal n^. 8.666/93 c/c Decreto

Presidencial no. 9.412/2018 e suas alterações posteriores, autorizam compras dessa
monta.

Pelo quanto apresentado, damos encaminhamento ao Processo
Administrativo/Licítatório, abríndo-o sob o n^^. 023/2022, na modalidade

^^DISPENSA DE LICITAÇÃO", esta tombada sob o n<>. 010/2022, do tipo Menor
Preço.

Passando à análise da documentação da habilitação e jurídica, esta CPL
constatou que está em ordem, não havendo qualquer óbice à contratação. O valor

apresentado na proposta está dentro do praticado no mercado, pois, razoável e
adequado.

Diante das considerações mencionadas e com base nos princípios da
legalidade e economicidade, além dos demais motivos relatados com base na

documentação apresentada, é que emitimos parecer favorável à contratação e
encaminha à Procuradoria Jurídica do Município o presente Processo Administrativo

3-^

Licitatório, para que seja emanado parecer jurídico sobre a possibilidade da
contratação por Dispensa de Licitação, bem como análise da anexa minuta contratual.
Cordialmente,

ANTÔNIO V\^tÍE^ BARBOSA LIMA
Presidente Comissão de Licitaçã

JOSENICE BARBOSA MACIEL

R RIBEIRO SILVA

ANDERSO

ro da CPL

Membro da CPL
\

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Cel. JoSo Sá, na.665, Centro-CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(7S)3477-2174 emall: licltacaochorrocho@oulloolf.com
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CONTRATO N<>. 020/2022
MINUTA DO CONTRATO DE SERVIÇOS, CONFORME

DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 010/2022, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE DE CHORROCHÓ E A BRASCON GESTÃO
AMBIENTAL LTDA, NA FORMA ABAIXO;
CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. - CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito sob o n» CNPJ;
13.938.013/0001-58, neste ato representado por sua titular a Sra. Sheila Jaqueline Miranda
Araújo, brasileira, solteira. Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF (MF) n^.
018.000.045.40, doravante denonninado CONTRATANTE.

1.2.- CONTRATADA: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA,com sede na Rod Seixas Dórea,
^

Km 06, s/n. Centro, CEP: 49.960-000, Japaratuba-SE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
12.065.201/0001-56, neste ato representada pelo Sr. Ivan Marques Gonçalves Santana, RG
no. 08883635-59 SSP/BA 415, centro, Antas-BA, doravante denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. - A celebração do presente contrato se dá com base no Art. 24, II, da Lei Federal n^.
8.666/93 c/c Decreto Presidencial n°. 9.412/2018 e suas alterações posteriores,
conforme Processo Administrativo/Licitatório n^. XXX/2022 - Dispensa de Licitação n°.
XXX/2022, com data de homologação do dia XX de XXXXXXXXXXXX de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
3.1. - Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada em coleta,

transporte, tratamento por autoclavagem e destinação e disposição final de resíduos de saúde
dos grupos **A", ^^B" e "E", para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
conforme proposta da Contratada anexa.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA
DO CONTRATO

4.1. - Os serviços deverão ser iniciados em até 24 (vinte quatro) horas, após assinatura do
contrato.

4.2. - O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022, contados da sua assinatura,
podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes,
na conformidade do estabelecido na Lei Federal no. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
5.1.- O valor global para o fornecimento, objeto deste contrato é de R$ 16.000,00(dezesseis
mil reais).
ITEM

01

DESCRIÇÃO
COLETA,
TRANSPORTE,
TRATAMENTO
AUTOCLAVAGEM

DESTINAÇÃO
DISPOSIÇÃO
DOS

QT.

POR
E

E
FINAL

RESÍDUOS

UNID

BOMBONA

80

200L/25KG

V. UNIT.

V. TOTAL GLOBAL

R$ 200,00

R$ 16.000,00

DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CNPJ: 13.938.013/0001-58

Prsça Cel. João Sá, nB.665, Centro — CEP: 48i660-000- Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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SAÚDE DOS GRUPOS
«A« «B" e ^^E".
VALOR TOTAL

R$ 16.000,00

5.3. - O pagamento será efetuado, até o 10° dia do mês subsequente, após à prestação dos
serviços e emissão da nota fiscal devidamente comprovada e atestada pelo funcionário
responsável. O pagamento será realizado após a conclusão do mesmo e emissão de nota fiscal.

5.4. - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.
5.5. - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
Licita nte Contratada.

5.6. - A contratada deverá apresentar, para fins de recebimento, os seguintes documentos
atualizados:

O

I - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federal
no. 8.666/93, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
no 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal n^. 8.666/93, emitida no sítio da
Receita Federal do Brasil - RFB;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei
Federal no. 8.666/93, emitida na internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede
do licitante; Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da
Lei Federal no. 8.666/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da
licitante;

IV - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(FGTS),
nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal n^. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente

^ no sítio oficial da Caixa Econômica Federal - CAIXA;
V - Prova de inexistência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n^. 5.452, de

Io de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federal n®. 8.666/93, que deverá ser
emitida exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho - TST;
VI - Nota Fiscal eletrônica (DANFE).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. - Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços objeto deste Contrato correrão à
conta da seguinte Dotação Orçamentária:
ÓRGÃO:07 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 2501 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE: 02

CLÁUSULA SÉTIMA-DAS NORMAS DE EXECUÇÃO
7.1.- A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de coleta, transporte e se responsabiliza

pelo tratamento e destinação final dos resíduos em acordo com as necessidades do Fundo
Munidoal de Saúde e em obediência a sua proposta de preços apresentada que é parte
■

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CNRJ: 13.938.013/0001-58
Praça Cel, João Sá, n®. 665, Centro — CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax;(75)3477-2174
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integrante deste contrato.

7.2. - A CONTRATADA se obriga a realizar os serviços de coleta do lixo hospitalar dentro da
melhor técnica e de acordo com a legislação pertinente rigorosamente em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
8.1.- Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura
do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d",
da Lei Federal n^. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1.- A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento),
do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor
da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03(três) dias a contar
do recebimento da notificação.
- A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao
dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste contrato, ou
pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

9.3. - A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pelo
Consórcio, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada
cumulativamente com as demais sanções já previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. - Além da cobrança de multa prevista no subitem 9.1, poderá, ainda, a CONTRATADA,
sofrer as seguintes sanções:

I - Advertência por escrito;

II - Multa de 0,01% sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na prestação dos serviços,
sem justa causa;

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com outros Municípios, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. - Efetuar o pagamento devido na forma e prazo previsto na contratação.
11.2. - Providenciar a publicação resumida do contrato e seus aditamentos, por extrato, no
Diário Oficial do Consórcio.

11.3. - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula
Quinta deste instrumento.

11.4. - Designar, por meio do Fundo Municipal de Saúde, pessoas responsáveis pelo
encaminhamento e fiscalização do serviço ora pactuado.

11.5. - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. - Arcar com todas as despesas referentes aos serviços tais como tributos, encargos

sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer
natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CNRJ:13^938.013/0001-58
Praça Cel. João Sá, n«.665, Centro-CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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12.2. -Observar rigorosamente a legislação vigente sobre à prestação de serviços de coleta,
transporte, tratamento por autoclavagem e destinação final, as determinações das autoridades
competentes.

12.3.- Todas as despesas relativas aos serviços, correrão às custas exclusivamente da empresa
contratada.

12.4. -Indicar na nota fiscal/fatura o serviço executado.
12.5. - Responder pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento exercido pelo Fundo Municipal de Saúde;
12.6. - Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da prestação do serviço, objeto deste contrato.

12.7. - Aceitar, durante a vigência do contrato, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado, durante a sua vigência (§ 1° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93);
12.8. - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha
a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da prestação de serviços, objeto deste
contrato.

12.9.- Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em

decorrência da prestação de serviços, objeto deste contrato.
12.10. - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a

CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação de serviço,
não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros
cessantes.

12.11.- Permitir que a CONTRATANTE,sempre que convier,fiscalize a prestação dos serviços.
12.12. - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados

que a envolva independente de solicitação.

12.13. - Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e
corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem,
às especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida.

12.14. - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a
ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos serviços.

12.15. - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho
serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de
reclamações trabalhistas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1. - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de
Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais
e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei Federal n®. 8.666/93 e alterações, ficando
facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas
previstas no art. 87, da Lei supra referida.

13.2. - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao
CONTRATANTE OU a terceiros, em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CNPJ:13.938.013/0O0T5r
Praça Cel. ioSo Sá, ns.665, Centro- CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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13.3.- O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer
das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal,
com prova de recebimento, e ainda:

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea,
mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA o direito a reclamação
ou indenização;

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial
ou extrajudicial, nos seguintes casos:

b.l - Falência ou liquidação da CONTRATADA;
b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua
fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;
b.3 - Interrupção ou atraso no fornecimento, objeto deste contrato;

/m,

b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;
b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou
alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

13.4. - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo,
desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e
que tornem impossível a prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1. - Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de
servidores designados pela Administração Pública Municipal, doravante denominados "Fiscal do
Contrato", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação
geral, controle e fiscalização da execução contratual.

14.2. - À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
I - Solicitará Contratada e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias
ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos
documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
II - Acompanhar os e atestar os serviços;

III - encaminhar ao Fundo Municipal de Sáude, os documentos que relacionem as importâncias
relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento;

^ 14.3.- A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1.- Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado
e subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica
sobre qualquer título ou fundamento.

15.2. - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização se ocorrer, provisória ou
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe,
porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer
cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos serviços efetivamente
realizados.

15.3. - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em
todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

15.4. - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei Federal no. 8.666/93 e,

alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços
apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.
15.5. - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e
orevidenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer
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vínculo empregatíclo que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente
de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1.- As partes elegem o Foro da Comarca de Chorrochó, Estado da Bahia, como competente
para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato,
renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.
E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais
efeitos.

Chorrochó-BA, XX de XXXXXXXXXXXXXXXX de 2022.

SHEILA JAQUELINE MIRANDA ARAÚJO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Ivan Marques Gonçalves Santana
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF nO;

CPF/MF nO:
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PARECER ÍURÍDICO
Consulente: Comissão Permanente de Licitação
Processo Administrativo Licitatório n^.02312022
Dispensa de Licitação n^.010/2022
"Dispensa de Licitação. Legalidade. Art 24, II, da
Lei Federal n®. 8.666/93 c/c Decreto
Presidencial n^. 9.412/2018 e suas alterações
posteriores. Valor dentro do limite legal. Preço
compatível com o valor de mercado. Habilitação
jurídica."

I- DA NECESSIDADE DO OBJETO
Tratam os presentes autos de procedimento que tem por objeto a Contratação de
empresa especializada em coleta, transporte, tratamento por autoclavagem e destinação e

disposição final de resíduos de saúde dos grupos "A", "B" e "E", para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.

Advieram os autos oriundos da Comissão Permanente de Licitação, que solicitou

parecer jurídico após análise das propostas apresentadas pelos prestadores de seiviço em que foi
feita cotação de preços, verificamos que referida solução revela-se adequada em face do valor
relativamente baixo, especialmente por dinamizar e tornar mais eficiente a fase de apuração de
preço de mercado,restando, portanto,caracterizada a oportunidade,conveniência e necessidade da
presente contratação.

Ressalta-se que constam as cotações de preços elaboradas por 03 (três) empresas,
no qual foi a vencedora foi a de "BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA" inscrita no CNPJ n^.
12.065.201/0001-56.

II - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um

regime regulamentado por Lei, e o principal fundamento é o art 37, inciso XXI, da Constituição
Federal de 1988,o qual determina que as obras, serviços, compras e alienações devem ocorrer por
meio de licitações.

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública para tornar isonômica
a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos
públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos
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mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta
mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o dispõe o retrocitado dispositivo
constitucional:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".

^

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal n-.
8.666, de 21 de junho de 1993, mais conhecida como a Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos
princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é a regra. Por
outro lado, há hipóteses em que as licitações são impossíveis e/ou inviáveis de serem realizadas, e
para tanto a lei previu exceções à regra,sob a forma de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Neste caso concreto, é fácil constatar que se trata de uma exceção à regra de licitar,
por ser procedimento realizado sob a obediência ao estabelecido no art 24, inciso II, da Lei Federal
n-. 8.666/93, verbis:

"Art 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de VQlor até 10% (dez por ceiíto) do limite
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compras ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez".

Portanto, verifica-se, in casu, a dispensa de licitação com esteio do inciso II do art 24

da Lei Federal n®. 8.666/93, no entanto, foi atualizado pelo Decreto Presidencial n^. 9.412/2018, in
verbis.

DECRETO Ns.9.412/2018.
Art 1-. - Os valores estabelecidos nos incisos 1 e 11

do caput do art 23 da Lei n-. 8.666, de 21 de junho
de 1993,ficam atualizados nos seguintes termos:

1 - para obras e serviços de engenharia:

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00
(trezentos e trinta mil reais);
Praça Cel. João Sá, 0°. 665, Centro - CEP: 48.660-000 Chorrochó-BA
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b) na modalidade tomada de preços - até R$
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
11 - para compras e serviços não incluídos no inciso
1:

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00
(cento e setenta e seis mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R$

^

1.430.000,00(um milhão, quatrocentos e trinta mil
reais); e

c) na modalidade concorrência - acima de R$
1.430.000,00(um milhão, quatrocentos e trinta mil
reais).

III - DA RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DOS SERVIÇOS
Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de
preço de mercado, com a apresentação de cotações demonstrando o preço praticado pelo mercado
e a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.

Assim a empresa "BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA" inscrito no CNPJ n-.

^ 12.065.201/0001-56, apresentou o menor valor global dentre as três cotações, no valor de Ei
16.000.00(dezesseis mil reaisl.

A prestação de serviço disponibilizado pela empresa supracitada é compatível e não
apresenta diferença que venha a influenciar na escolha, ficando esta vinculada apenas à verificação
do critério do menor preço, que está dentro do valor de mercado, conforme relatado pela Comissão
de Licitação.

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como

regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03
(três) propostas.
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A despeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:

adotar como regra a realização de coleta de preços nas contratações de serviço e
compras dispensadas de licitação com fundamento no art 24, inciso 11, da Lei n^.

8.666/93" (Decisão n^. 678/95 - TCU - Plenário, Rei. Min. Lincoln
Magalhães da Rocha.DOU de 28.12.95, pág.22.603).
"Proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou inexigibilidade, à consulta de
preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda,
constantes do sistema de registro de preços, em comprimento ao disposto no art. 26,
parágrafo único, inciso III, e art 43, inciso IV, da Lei 8.666/93, os quais devem ser

anexados ao procedimento licitatório

Acórdão 1705/2003 Plenário.

No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a
Dispensa de Licitação, e de acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, a orientação é
que nesses casos seja obedecida à coleta de preços, que por analogia deve obedecer ao
procedimento da modalidade convite que exige no mínimo três licitantes.

De acordo com a Lei n^. 8.666/93, após a cotação, verificado o menor preço,
adjudica-se o serviço que possuir o menor preço, a habilitação jurídica, qualificação técnica,
qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal, de acordo com o que reza o art 27 da Lei
de Licitações,em seus incisos I, II, 111, IV.

Em relação ao preço, ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a
realidade do mercado.

IV - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever
de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art 27 da Lei Federal n®. 8.666/93. Porém,
excepcionalmente, a lei de regência prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos,
notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecidos no § 1® do art 32 da Lei
8.666/93.

Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação
jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
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V-DA CONCLUSÃO

Em face ao exposto, por estarem presentes os pressupostos autorizativos para a
pretendida contratação direta por dispensa de licitação, e estando consignadas as recomendações
que o caso requer, opinamos favoravelmente ao pleito da Secretaria solicitante.

É o parecer,s.m.j.
Chorrochó - Bahia,08 de março de 2022.

fâUlO

PAULdt^E DE MENEZES
Procurador Geral do Município
OAB/BA 10.850
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SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N^.023/2022

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N».010/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA EM COLETA,TRANSPORTE,

TRATAMENTO POR AUTOCLAVAGEM E DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE

RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROPONENTE: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 12.065.201/0001-56.

VALOR DA PROPOSTA: R$ 16.000,00(DEZESSBS MIL REAIS)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, II, DA LEI FEDERAL NO. 8.666/93 C/C
DECRETO PRESIDENCIAL NO. 9.412/2018 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
TIPO: MENOR PREÇO(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
A Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída por hábil ato administração,
tendo como base legal Art. 24, II, da Lei Federal n^. 8.666/93 c/c Decreto Presidencial
no. 9.412/2018 e suas alterações posteriores, declara entender pela dispensa de
licitação, objetivando a contratação direta para prestação de serviços, nos termos das
características e fundamentos acima.

Chorrochó/BA,08 de março de 2022.

ANTÔNIO V^ITEN^ARBOSA LIMA
Presidente Comissão de Licitação

JOSENICE
Me

ANDERSON

OSA MACIEL
da CPL

RIBEIRO SILVA
a CPL

PREFEITURA DE
CHORROCHO-BA
V

Secretario de^
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TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com efeito, nos termos do parecer jurídico e da Comissão
Permanente de Licitação, preenchidos todos os requisitos legais e observado
que todas as fases pertinentes ao processo administrativo em teia foram

alcançadas, nos termos do art. 26 da Lei de Licitações, decido pela

RATIFICAÇÃO da Dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24, II, da Lei
Federal no. 8.666/93 c/c Decreto Presidencial no. 9.412/2018 e suas alterações
posteriores, tombada sob o no. 010/2022, e, por conseguinte, HOMOLOGO o
procedimento, determinando a

celebração de Contratação de empresa

especializada em coleta, transporte, tratamento por autociavagem e destinação

e disposição finai de resíduos de saúde dos grupos ''A", ''B" e ''E", para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em favor da empresa
BRASCON

GESTÃO

AMBIENTAL

LTDA,

inscrita

no

12.065.201/0001-56.

Publique-se.

Chorrochó - Bahia, 09 de março de 2022.

SHEILA JAQijEL.INE MIRANDA ARAÚJOF
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Um nn ItMfji Um* noto kttítia
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CNPJ
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Quarta-feira

9 de Março de 2022

Diário Oficial do

Chorrochó
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECHORROCHÓ

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N». 010/2022
CONTRATANTE;

FUNDO

MUNICIPAL

DE

SAÚDE,

CNPJ

sob

o

po.13.938.013/0001-58.
CONTRATADA: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 12.065.201/000156.

Valor Global:R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Objeto:Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento

por autoclavagem e destinação e disposição final de resíduos de saúde dos grupos
"A","B"e "E", para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Base Legal: Art. 24, II, da Lei Federal n®. 8.666/93 c/c Decreto Presidencial no.
9.412/2018 e suas alterações posteriores.

Data de homologação; 09 de março de 2022.

AVISO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSAN».010/2022
O Fundo Municipal de Saúde de Chorrochó, Estado da Bahia, torna público que,
nos termos do Parecer Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação,

preenchidos os requisitos legais e observado que todas as fases pertinentes ao
Processo Administrativo/Licitatório no. 023/2022 foram alcançadas, Ratificoe

Homologoa Dispensa de Licitação n°.010/2022. Fund. Legal: Art. 24, II, da
Lei Federal no. 8.666/93 c/c Decreto Presidencial no. 9.412/2018 e suas alterações
posteriores. Objeto: Contratação de empresa especializada em coleta, transporte,

tratamento por autoclavagem e destinação e disposição final de resíduos de saúde
dos grupos"A","B" e **E", para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde, junto a empresaBRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA,com sede na
Rod Seixas Dórea, Km 06, s/n. Centro, CEP: 49.960-000, Japaratuba-SE, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.o 12.065.201/0001-56, no valor global de R$ 16.000,00

(dezesseis mil reais) e autorizo a efetiva realização da despesa conforme
fundamentado nos atos acima invocados.

Assim, por conseqüência, determino a elaboração de autorização dos serviços, com
subsequente empenho, nos moldes deste documento, depois de cumpridas todas as
exigências impostas pela Lei Federal n®. 8.666/93 e alterações posteriores para a
efetivação do mesmo.Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de
Empenho e lavre-se o Contrato, caso não possa ser substituído por outro
instrumento.Chorrochó-BA, 09/03/2022. Sheila laqueiine Miranda Araújo,
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EPVQ5LRUKUVSISH8RA+YFW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO N®. 020/2022

CONTRATO DE SERVIÇOS, CONFORME DISPENSA

DE LICITAÇÃO No. 010/2022, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

CHORROCHÓ E A BRASCON GESTÃO AMBIENTAL
LTDA, NA FORMA ABAIXO:
CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. - CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito sob o no CNPJ:
13.938.013/0001-58, neste ato representado por sua tituiar a Sra. Sheila Jaqueiine Miranda

Araújo, brasiieira, solteira. Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF (MF) no.
018.000.045.40, doravante denominado CONTRATANTE.

1.2.- CONTRATADA: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA,com sede na Rod Seixas Dórea,
Km 06, s/n. Centro, CEP: 49.960-000, Japaratuba-SE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
12.065.201/0001-56, neste ato representada pelo Sr. Ivan Marques Gonçalves Santana, RG
no. 08883635-59 SSP/BA 415, centro, Antas-BA, doravante denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. - A celebração do presente contrato se dá com base no Art. 24, II, da Lei Federal n°.
8.666/93 c/c Decreto Presidencial n^*. 9.412/2018 e suas alterações posteriores,
conforme Processo Administrativo/Licitatório n*>. 023/2022 - Dispensa de Licitação n<*.
010/2022, com data de homologação do dia 09 de março de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
3.1.- Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada em coleta,

transporte, tratamento por autociavagem e destinação e disposição final de resíduos de saúde
dos grupos ^"A", *'B" e "E", para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
conforme proposta da Contratada anexa.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA
DO CONTRATO

4.1. - Os serviços deverão ser iniciados em até 24 (vinte quatro) horas, após assinatura do
contrato.

4.2. - O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022, contados da sua assinatura,
podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes,
na conformidade do estabelecido na Lei Federal n®. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
5.1.- O valor global para o fornecimento, objeto deste contrato é de R$ 16.000,00(dezesseis
mil reais).
OT.

DESCRICAO

ITEM

UNID

V. UNIT.

V. TOTAL GLOBAL

R$ 200,00

R$ 16.000,00

COLETA,
TRANSPORTE,
01

TRATAMENTO
AUTOCLAVAGEM

DESTINAÇÃO
DISPOSIÇÃO
DOS

POR
E

E
FINAL

RESÍDUOS

BOMBONA
80

200IV25KG
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SAÚDE DOS GRUPOS

"A","B" e "E".
VALOR TOTAL

R$ 16.000,00

5.3. - O pagamento será efetuado, até o 10° dia do mês subsequente, após à prestação dos
serviços e emissão da nota fiscal devidamente comprovada e atestada pelo funcionário
responsável. O pagamento será realizado após a conclusão do mesmo e emissão de nota fiscal.

5.4. - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.
5.5. - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
Licitante Contratada.

5.6. - A contratada deverá apresentar, para fins de recebimento, os seguintes documentos
atualizados:

I - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federal
n°. 8.666/93, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal n°. 8.666/93, emitida no sítio da
Receita Federal do Brasil - RFB;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei
Federal n°. 8.666/93, emitida na intemet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede
do licitante; Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
III - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da
Lei Federal n°. 8.666/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da
licitante;

IV - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(FGTS),
nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal n®. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente
no sítio oficial da Caixa Econômica Federal - CAIXA;
V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de
Io de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federal no. 8.666/93, que deverá ser
emitida exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho - TST;
VI - Nota Fiscal eletrônica (DANFE).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. - Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços objeto deste Contrato correrão à
conta da seguinte Dotação Orçamentária:
ÓRGÃO:07 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 2501 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE: 02

CLÁUSULA SÉTIMA-DAS NORMAS DE EXECUÇÃO
7.1.- A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de coleta, transporte e se responsabiliza
pelo tratamento e destinação final dos resíduos em acordo com as necessidades do Fundo
Municipal de Saúde e em obediência a sua proposta de preços apresentada que é parte
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integrante deste contrato.

7.2. - A CONTRATADA se obriga a realizar os serviços de coleta do lixo hospitalar dentro da
melhor técnica e de acordo com a legislação pertinente rigorosamente em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
8.1.- Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura

do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d",
da Lei Federal no. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1. - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento),
do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor
da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar
do recebimento da notificação.

9.2. - A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao
dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste contrato, ou
pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual.
9.3. - A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pelo
Consórcio, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada
cumulativamente com as demais sanções já previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. - Além da cobrança de multa prevista no subitem 9.1, poderá, ainda, a CONTRATADA,
sofrer as seguintes sanções:
I - Advertência por escrito;
II - Multa de 0,01% sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na prestação dos serviços,
sem justa causa;

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com outros Municípios, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na

^

forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. - Efetuar o pagamento devido na forma e prazo previsto na contratação.
11.2. - Providenciar a publicação resumida do contrato e seus aditamentos, por extrato, no
Diário Oficial do Consórcio.

11.3. - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula
Quinta deste instrumento.

11.4. — Designar, por meio do Fundo Municipal de Saúde, pessoas responsáveis pelo
encaminhamento e fiscalização do serviço ora pactuado.

11.5. - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. - Arcar com todas as despesas referentes aos serviços tais como tributos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer
natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias.
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12.2. -Observar rigorosamente a legislação vigente sobre à prestação de serviços de coleta,
transporte, tratamento por autociavagem e destinação final, as determinações das autoridades
competentes.

12.3.- Todas as despesas relativas aos serviços, correrão às custas exclusivamente da empresa
contratada.

12.4. -Indicar na nota fiscal/fatura o serviço executado.

12.5. - Responder pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento exercido pelo Fundo Municipal de Saúde;
12.6. - Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da prestação do serviço, objeto deste contrato.

12.7. - Aceitar, durante a vigência do contrato, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor

^

inicial atualizado, durante a sua vigência (§ 1° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93);
12.8. - Responsabiiizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha
a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da prestação de serviços, objeto deste
contrato.

12.9.- Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em
decorrência da prestação de serviços, objeto deste contrato.
12.10. - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação de serviço,
não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos Indiretos ou lucros
cessantes.

12.11.- Permitir que a CONTRATANTE,sempre que convier, fiscalize a prestação dos serviços.
12.12. - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados

que a envolva independente de solicitação.

12.13. - Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e
corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem,
às especificações/normas técnicas exigidas e a quaiidade estabeiecida.

^

12.14. - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a
ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos serviços.

12.15. - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho

serão de exclusiva responsabilidade da CONTI^TADA, assim como, no caso de ajuizamento de
reclamações trabalhistas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1. - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de
Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais
e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei Federal n®. 8.666/93 e alterações, ficando
facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas
previstas no art. 87, da Lei supra referida.

13.2. - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.
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13.3.- O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer
das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal,
com prova de recebimento, e ainda:

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea,
mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA o direito a reclamação
ou indenização;

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial
ou extrajudicial, nos seguintes casos:

b.l - Falência ou liquidação da CONTRATADA;
b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua
fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;
b.3 - Interrupção ou atraso no fomecimento, objeto deste contrato;

b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;
b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou
alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

13.4. - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo,
desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e

que tornem impossível a prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1. - Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de
servidores designados pela Administração Pública Municipal, doravante denominados "Rscal do
Contrato", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação
geral, controle e fiscalização da execução contratual.

14.2. - À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
I - Solicitar à Contratada e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias
ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos
documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
II - Acompanhar os e atestar os serviços;

III - encaminhar ao Fundo Municipal de Sáude, os documentos que relacionem as importâncias
relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento;
14.3.- A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1.- Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado
e subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica
sobre qualquer título ou fundamento.
15.2. - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização se ocorrer, provisória ou
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe,
porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer
cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos serviços efetivamente
realizados.

15.3. - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em
todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

15.4. - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei Federal n®. 8.666/93 e,

alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços
apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.
15.5. - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e
previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer
""
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vínculo empregatído que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente
de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1.- As partes elegem o Foro da Comarca de Chorrochó, Estado da Bahia, como competente
para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato,
renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.
E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais
efeitos.

Chorrochó-BA, 09 de março de 2022.
A

SHEILA
FUN

^QMELINE MIRANDA Al
MUNICIPAL DE SAÚDE'
CONTRATANTE

Cy

BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
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EXTRATO DE CONTRATO N«.020/2022

CONTRATANTE:

Fundo

Municipal

de

Saúde

de

Chorrochó,

CNPJ:

13.938.013/0001-58.
CONTRATADA: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 12.065.201/000156.

Objeto.'Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento

por autoclavagem e destinação e disposição final de resíduos de saúde dos grupos
"A","B" e "E", para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Processo Administrativo/Licitatório n®. 023/2022 - Dispensa de Licitação n®.
010/2022. Fundamento Legai: Art. 24, II, da Lei Federai no. 8.666/93 c/c Decreto
Presidencial no. 9.412/2018 e suas alterações posteriores. Valor Global do

Contrato: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Data de assinatura: 09/03/2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EPVQ5LRUKUVSÍSH8RA+YFW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

