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fV SOLICITAQAO DE DESPESA E CONTRATAÿAO

Dados do Solicitante
Socrolaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBUCOS• SESP
Departamcnto: administracAo
Nome do Requlsllante: AYLTON ROCHA SANTOS
Cargo/Fun9ao: ASSESSOR ESPECIAL / ADMINISTRATE Telefone: 713378-8514

Fonte dc Rccurso {Tosouro, Convfinlo, etc.): ( x ) Tesouro ( ) Coiwfinio ( ) Tesouro e ConvSnlo ( ) Vinculado ( ) Outro:

Objeto a ser adquirido ou contratado
Aditamento de prazo por igual periodo, maniondo os mesroosvalores unit8rios, fruto do Contrato n® 292/2014, firmado entre a empresa
BATTRE - Bahia Transfergncia e Tratamento de Resfduos Ltda, com a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Descri$ao da Despesa Solicitada

Item Detalhamento Unld Quantidade Valor. UniUrio Valor Total

I1 PRESTACAO DE SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DOS RESlDUOS DOMICIUARES GERADOS PELO MUNldPIO DE
LAURO DE FREITAS

TON 93.312 RS 58,31 RS 5.441.022.72
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TOTAL: 5.441.022.7". <

Justificativa (sucinta)

A essencialidade dos servi?os que vem sendo executados pela BATTRE - Bahia Transfer£ncia e Tratamento de Resfduos S/A - para a populate de I.v ÿ

de Freitas S notdria, uma vez que trata de objeto vinculado umbilicalmente a saude publica e a defesa do meio ambiente, de modo que os "hv >io/

produzidos no ambito do Muntcfpio de Lauro de Freitas sao endereÿados a um local de responsabilidade da Contratada onde e realizado o coi eL->

armazenamento e tratamento dos resfduos, sendo o linico aterro sanitSrio em consonSncia com a legisla?ao de reg§ncia da Regiao Metropolitan;) de

Salvador. Por fim, deve-se reconhecer que o caos e a desordem se instalariam caso a cidade venha a ficar sem a devida presta?3o de serves oe]
destina?§o final dos resfduos sdlidos, tendo em vista que o Municfpio de Lauro de Freitas n§o possui local adequado para o armazenamento do li>:ol
coletado.

Solicitante

Fÿÿitado ap6s observada a Legislaqao Publica e os procedimentos instituldos pela UF

AYLTON

MATR

Lauro de Freiias/Ba, 12/09/2017

tOCHA SAP
CULA:

ASSESSOR ESPECIALN

Secreterlo(a)
Oe acordo com a solicitaqao. autorizamos a auiu cfio-deSTe processo e o seo

encaminhamento 8 Coordena£3Mte"Compras pa a providencias e trÿmStcs

procedimentais.

w
MATRfCULA: 66531

Secretdrio(a)

Lauro de Freitas/Ba. 12/09/2017
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIQOS PUBLICOS

Administrate)

Lauro de Freitas, 12 de setembro de 2017

JUSTIFICATIVA

Os motivos que embasam a prorrogagao do contrato n° 292/2014, celebrado com a

empresa BATTRE - Bahia Transferencia e Tratamento de Residuos S/A - seguem

elencados abaixo:

0 Municipio de Lauro de Freitas firmou contrato com a empresa BATTRE - Bahia

Transferencia e Tratamento de Residuos S/A, em 04/11/2014, com fulcro no caput

do artigo 25, da Lei 8666/93, tendo como objeto a destinagao final dos residuos

domiciliares gerados neste Municipio.

A essencialidade dos servigos que vem sendo executados pela BATTRE - Bahia

Transferencia e Tratamento de Residuos S/A - para a populagao de Lauro de Freitas

e notoria, uma vez que trata de objeto vinculado umbilicalmente a saude publica e a

defesa do meio ambiente, de modo que os detritos produzidos no ambito do

Municipio de Lauro de Freitas sao enderegados a urn local de responsabilidade da

Contratada onde e realizado o correto armazenamento e tratamento dos residuos,

sendo o unico aterro sanitario em consonancia com a legislagao de regencia da

Regiao Metropolitana de Salvador. Por fim, deve-se reconhecer que o caos e a

desordem se instalariam caso a cidade venha a ficar sem a devida prestagao de

servigos de destinagao final dos residuos solidos, tendo em vista que o Municipio de

Lauro de Freitas nao possui local adequado para o armazenamento do lixo coletado.

Diante do exposto, e considerando a exigencia da Lei Federal de n° 12.305/10, que

institui - Politica Nacional de Residuos Solidos, quanto ao seu gerenciamento,

solicitamos a prorrogagao do contrato n° 292/2014, da mesma empresa que ja vem

prestando o servigo desde 03/11/2009, tendo em vista que a mesma e a unica

empresa na Regiao Metropolitana a realizar os servigos de destinagao final dos

residuos solidos domiciliares (Contrato de Concessao n° 004/1999 - Salvador e

Regiao Metropolitana).

C0NFERI00
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Avenida Gerino de Souza Filho, Qd 14, Lt. 2, 3,16,17- Cÿji
Lauro de Freitas- Bahia, CEP 42.700-000

TEL: (71) 3378-8500 / 8501/ 8502
Aid SESP 0800 284 8833 / Defesa Civil 199



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIQOS PUBLICOS

Administrate)

Convem ressaltar que o valor apresentado na Solicitagao de Despesa e Contratagao

- SDC para vigencia em 2018, continua sendo os praticados em 2017, ou seja, R$

58,31(cinquenta e oito reais e trinta hum centavos), por Tonelada, em fungao da

empresa nao ter entregue ate a presente data, copia do Aditivo e copia do extrato da

Publicagao referente ao novo reajustamento, documentos estes, necessarios para

legitimagao do pleito.

0 reajustamento dos valores das tarifas para os servigos objeto do contrato sera

procedido posteriormente atraves de Apostilamento, mediante a apresentagao da

documentagao completa por parte da contratada, com a abertura de processo

administrativo para apuragao do valor.

Esta e a breve exposigao de motivos que embasam a presente recomendagao para

que V. Exa. se digne autorizar a prorrogagao de prazo do contrato n° 292/2014

firmado com a empresa BATTRE - Bahia Transferencia e Tratamento de Residuos

S/A, a partir de 04 de novembro de 2017, pelo periodo de 12 (doze) meses, com

fundamento no art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93,

Atenciosamente,

IRAZ FILHO
latrlcula:66531
secretArio

C0NFERID0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

Setor/Unidade requisitante: Secretaria Municipalde Servigos Publicos -SESP
Objeto: Aditamento de prazo por igua! perfodo, maritendo os mesmos valores unitarios, fruto do Contrato n° 292/2014, firmado entre a empresa
BATTRE - Bahia Transferences e Tratamento de Residuos Ltda, com a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas.
Furidamentagao de contratagao: 0 amparo legal encontra-se na Lei 8666/93

FISCALIZApAO DO CONTRATO

Declaro que serei responsavel pela fiscalizagao do contrato originado por este processo, acompanhando sua execugao e adotando os procedimentos
que sefizerem necessarios para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as clausulas do instrumento e disposigoes legais que regulam a materia.

Unidade: Secretaria Municipal de Servigos Publicos - SESP Enderego: Av. Gerino de Souza Filho, Qd 14, Lotes 2, 3, 16, 17 - Caji
Servidor Responsavel: Aylton Rocha Santos
Cargo/Fungao: Assessor Especial
Matricula: 52691
Fone para contato: (71) 3378-8514
Fax: (XX)_
E-mail: aylionrochaadv@hotmail.com.br

Lauro de Freitas/Ba, 12 de setembro de 2017.

(ocha Sa
:ula: 52691

Fiscal do Contrat

OBS: este documento deve constar obrigatoriamente do processo de contratagao quando este gerar contrato.

CONFERIDO
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Battre - Bahia TransferSncia e Tratamento de Residuos Ltda.
Estrada Cia Aeroporto, Km 6,5 - Via Aeroporto

41.505-050- Salvador -BA

BATTRE
Fone: (55-71)3239-8700

Fax: (55-71)3239-8705

Oficio n° 103/2017

Salvador, 11 de setembro de2017.

A
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria de Servigos Publicos
A/C llustrissimo Senhor Renato Br«iz

Assunto: Renovagao Contrato n° 292/2014.

Prezado Senhor,

A BATTRE - Bahia Transferencia e ÿTratamento de Residuos Ltda.

pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n.° 03.558.482/0001-98,

situada na cidade do Salvador, na BA 526, Estrada CIA Aeroporto, Km 6,5,

concession£ria de servigo publico respons£vel pela implantagao, operagao e manutengao

do Aterro SanitSrio Metropolitano Centro - AMC, por meio do Contrato de Concessao n°

004/1999, firmado com o municlpio de Salvador, vem, por seu Procurador ao final

assinado, manifestar seu interesse na prorrogagao da vigencia do Contrato n° 292/2014,

por mais 12 (doze) meses.

da tarifa praticada por tonelada de residuos destinados (base exercicio 2013), at6 que

ocorra a publicagao do reajustamento das tarifas vigentes para os anos de 2014, 2015,

'2016 e 2017 por parte da Secretaria Municipal de Ordem PubJica da Prefeitura de

Salvador, ocasiao em que o mencionado reajuste deverS ser repassado, integral e

automaticamente, ao prego dos servigos prestados, conforme prev§ a clausula quinta do

Contrato.

Informamos tamb6m que, provisoriamente, dever£ ser mantido o valor atual

— s@lvi
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Battre - 8ahia Transfetencia e Tratamento de Restduos Ltda.

Estrada Oia Aeroporto, Km 6,5 - Via Aeroporto
41.505-050- Salvador -BA

BATTRE Fone: (55-71)3239-8700
Fax: (557/1) 3239-8705

Por fim, salientamos que ap6s a publicagao dos reajustamentos das tarifas

vigentes para os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, a BATTRE emitite para a Prefeitura

i

Municipal de Lauro de Freitas, o faturamento do valor das diferengas entre os pregos

praticados anteriormente a concessao do reajuste e os valores atualizados, referentes ao

periodo compreendido entre o m£s de Janeiro/2014 ate a data da goncessao do reajuste

pela SEMOP, uma vez que os servigos prestados pela empresa neste interregno

utilizaram-se de pregos defasados, sem aplicagao da devida atualizagao monetaria que

Ihe 6 garantida.

Certos do entendimento, seguimos £ disposigao para quaisquer

informagoes adicionais, aproveitando a oportunidade para renovar votos de estima e

consideragao. .

Atenciosamente,

BATTRE-Bahia Transferencia e Tratamento de Residuos Ltda.
Gerente Geral de Aterros

CNPJmF-.S>MO'-0"
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publicado
laurod&FrftjtasjLÿUÿ PREFEITURA MUNICIPAL DE

PTOTURA M.Ot IAUR0 DE FRfclJjfc

Jutai Paulo da Silva Re\% 1

CooKtenadw Exec«livo - sc"
CONTRATO n°. 292 /2014

0 MUNICIPIO DB LAURO DB FREITAS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 13.927.819/0003-40, com sede na Praga J'oao Thiago dos Santos, s/n°,
Centro, Lauro de Freitas/BA, representado pelo seu Prefeito Senhor Marcio Araponga Paiva.
doravante denominado de CONTRATANTE e de outro lado a empresa 3ATTRE - 3AK!A
TRANSFERENCE E TRATAMENTO I>E RESIDUOS LTDA, inscrita no CNPJ: 03.558.482/000i
- 98, estabelecida na Estrada Cia Aeroporto, km 6,5, Via Aeroporto, Salvador/BA, doravanu:
denominada CONTRATADA, com base nos tepmos do Processo Administrativo n°. 17652/2014
tern entre si justo e acordado o presents Contrato, observadas as clausulas e condigoes a seguir:

CLAUSULA PR1MEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui - se objeto do presente a prestagao de servigos de destinagao final dos residues
domiciliares gerados no Municipio de Lauro de Freitas, os quais deverao ser entregues,

exclusivamente, as expensas e responsabilidade da Prefeitura, no Aterro Metropolitano Centro.

1,2. Os servigos deverao ser executados conforme especificagoes gerais e tecnicas
estabelecidas no Edital de Licitagao n°. 004/99, promovida pela Prefeitura de Salvador, bem
como na proposta vencedora do certame, que fleam fazendo parte integrante deste instruments
para todos os fins e efeitos de direito, considerando Convenio de Cooperagao n.° 030/98,
celebrado pelo Estado da Bahia, atraves da' SEPLANTEC, a CONDER e os Municipios de
Salvador, Lauro de Freitas e Simoes Filho, visando a gestao integrada do aterro metropolitano de
Salvador.

CLAUSULA SEGUNDA -FUNDAMENTAÿAC LEGAt

2.1. A. contratagao deste servigo foi realizeda atraves de processo de inexigibilidaae de licitagao.
por inviabilidade de licitagao, nos termos do caput do artigo 25 da lei 8666/93

CLAUSULA TERCEIRA -REGIME DE EXECUCAO

3.1. Os servigos deverao ser executados sob o regime indireto de empreitada por precos
unitarios.

3.2. O prego por tonelada de residuos depositados no Aterro Metropolitanq Centro pela Prefeitura
ou a seu mando, sera de R$ 58,31 (cincuenta e oito reais e trinta e urn centavosj por tonelada de
residue encaminhado.

3.3. O prego unitario definido nesta clausula incluiu todos os custos e beneficios decorrentes de
trabalhos executados em horas extraordinarias, trabalhos noturnos, domiciliares e em feriados,
alem de taxas, bonificagoes, encargos previdenciarios, fiscais, comerciais, inclusive despesas com
medigdes, locagao, ou qua-lquer despesas necessarias para a realizagao do objeto do contrato.

CLAUSULA QUARTA -VALOR

4.1. As partes atribuem a este contiato, para efeitos de direito, o valor estimado de R$
5.037.984,00 (cinco milhbes, trinta e sete mil e novecentos e oitenta e quatro reais).

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

0 prego por tonelada de residuos depositados no Aterro Metropolitano Centro peia PREFEITURA
ou a seu mando, por forga do referidq Convenio de Cooperagao n." 030/98, sera o mesmo
previsto no Contrato de Concessao celebrado pela CONTRATADA com o M-unicipio de Salvador,- ,
originado da licitagao publicaja mencionada. v V; '
CLAUSULA sexta-da vigEncia do contrato

Pagina 1de 6
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PREFEITURA!MUNICIPAL DE

0 prazo de vigencia do presente contrato sera igual ao periodo de 12 idoze) meses. contatos a
partir de 04.11.2014, data que a contratada deu micio aos servigos por ordem da PREFEITURA
com termino previsto para 04.11.2015, podendo ser prorrogado por iguais periodos nos termos
do artigo 57 da lei 8656/ 1993.

CLAUSULA S&TIMA - DAS OBRIQAQ6K1DA CONTRATADA
> . i

7.1. Obriga - se a contratada, durante o prazo de execugao dos servigos, a: I

a) Manter engenheiro preposto na coorddnagao dos servigos, objeto do presente concrato;

b) Substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja atuagao no local
dos servigos for julgada inconveniente pela PREFEITURA, desde que observado o direito de
defesa;

c) Promover a organizag&o tecnica e administrative dos servigos objeto do contrato, de modo a

conduzi-los eficientemente, de acordo com a proposta da CONTRATADA declarada vencedora
pela Prefeitura de Salvador, e pelas e'speciftcagoes tecnicas e condigoes estabelecidas no
respectivo Edital;
d) Conduzir os servigos em estrita observancia as normas da legislagao Federal, Estadual e
Municipal, as determinagoes dos poderes publicos, mantendo os locals dos servigos nas
melhores condigoes de seguranga, higieneie:disciplina;

e) Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo com o esxabeleado nas
normas tecnicas.

f) Responder por qualquer acidente cle trabalhff' na execugao dos servigos, por danos
resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruigao, danificagao
defeitos ou incorregoes dos servigos ou, se for o caso, dos bens da PREFEITURA, de seus
funcionarios ou de terceiros;

g) Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela PREFEITURA, ou por seus
pressupostos, incluindo dados tecnicos operacionais sobre os servigos;

h) Arcar com todos os custos decorrentes de imprudencia, impericia:. ou negligencia no
cumprimento das obrigagoes contratuais ou legais.

i) Arcar com todos os impostos, taxas e contribuigoes incidentes sobre este conuato e sobre
sua atividade de prestadora de servigos de limpeza publica, devendo efetuar os respectivos
pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

j) Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com suas obrigagoes
assumidas, todas as condigoes de habitagao e qualiflcagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA OITAVA -DAS OBRIGAGOES DO MUNIClPIO

8.1-0 Municipio obriga-se:

a) Acompanhar direta ou indiretamente, a qualidade dos servigos executados, verificando o
atendimento as especificagoes, e dernais normas tecnicas;

b) Promover o apontamento e aprovar as medigoes dos servigos executados;

c) Efetuar os repasses dos valores referentes as cotas de contribuigao diretamente para a
CONTRATADA, em conformidade com as medigoes apresentadas, nas condigoes e forma
estabelecidas no presente contrato; \

Paglna 2 de 6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

CLAUSULA NONA- £>A MEDIQAO DOS SERVIQOS

9.1 - As medigoes dos servigos contra'tados serao realizadas no ultimo dia do mes de execugao
dos servigos, considerando-se os servigos efetivamente executados e atestados pela fiscalizagao

da PREFEITURA.

9.2 - Os servigos ser3o medidos por toneladas de residuos depositados pela PREFEITURA ou a

seu mando, no Aterro Metropolita.no Centro, pesado na chegada ac aterro sanitario,
multiplicando-se o valor unitario ccmtratuaimerue avengadc, peio nurnero de toneladas
depositadas no mes.

9.3 - O eventual impediment© temporario no dso das balangas, por manutengao, caso fortuito ou
de forga maior, implicara na pesagem em outra balanga indicada peia fiscalizagao ou a adogao de
mddia aritmetica das toneladas observadas nas 3 (tres) ultimas medigoes imediatameme
anteriores.

9.4 - As medigoes deverao ser entregues a fiscalizagao ate o terceiro dia util do mes subsequente
ao da realizagao dos servigos. A fiscalizagao tera ate o prazo de 05 (cinco) ciias para a sua
conferencia. Transcorrido esse prazo sem manifestagao da fiscalizagao, considerar-se-a aprovada
a medigao.
9.5 - A medigao nao aprovada pela fiscalizagao sera devolvida a CONTRATADA para as
necessarias corregoes com as informagoes que motivaram sua rejeigao. contando-se o prazo
estabelecido no item anterior, a partir da data de sua reapresentagao.
9.6 - A devolugao da medigao nao aprova em hipotese alguma servira de pretexto para que a
contratada suspenda a execugao dos servigos.

CLAUSULA DfeCIMA- DAS CONDIQOESDE PAGAMENTO

10.1- O pagamento sera efetuado mensalmente com base nas medigoes realizadas e promovida*
pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE, verificada pc-!a fiscalizacao Municipal.
acompanhada da nota fiscal de servigos.

10.2 A aceitagao das medigoes e pagamentos da fatura correspondents, nao isentara a
CONTRATADA das responsabilidades contratuais.

10.3 - 0 MUNICIPIO providenciara o pagamento das medigoes, em moeda corrente, diretamente
a CONTRATADA ou por credito em conta corrente, ate o 20" (vigesimo) dia do mes subsequente
ao da prestagao dos servios. ,•ÿ;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA DOTApAO ORQAMETARIA

11.1 - A despesa. prevista neste contrato correra por conta da seguinte dotacao orcamentana:
02.08-2.163-39-00.

CLAUSULA D&CIMA SEGUNDA - DAS GARANTIaS

12.1 - Em garantia das obrigagoes assumidas, a CONTRATADA prestara caugao no valor de R$
125.949,60 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta
centavos), equivalente a 2,5% (dois vlrgula cinco por cento) do valor total da prestagao do
servigo, importancia que sera devolvida.,apos o termino do prazo de vj'gericia. devidamente
atualizada, na forma do art. 56, § 1°, da Lfci'8.666/93.

Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA se obriga a apresentar, dentrc do prazo de 30 it.rmtai
dias, a contar da publicagao deste instrumento, o comprovante de rfcolbimt-T-o •-ÿa garantia
junto a PREFEITURA. v

V .
ÿ •

?:"4'
\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Paragrafo segundo - Em caso de rescisao do contrato e interrupgao dos servios nao sera
devolvida a caugao, menos que a rescisao e a interrupgao decorrarn de cornum acordo entre os
contratantes.

Paragrafo Terceiro - A caugao podera ser retida pela CONTRATANTE, na hipotese da
CONTRATADA, por qualquer motivo, rjao pagar multas aplicadas.

CLAUSULA DfeCIMA TERCEIRA -DA RESCISAO

13.1 - Constituem razoes pra ensejar a rescisao contratual, todas aquelas elencadas o art. 78,
incisos Ia XVII da Lei 8.666-93, os quais a CONTRATADA declara conhecer, em especial:

1- o nao cumprimento integral das cla'usulas contratuais, especificagoes ou prazos;

II- o cumprimento irregular das clausulas contratuais, especificagoes ou prazos;

III- a lentidao no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a cornprovar a nao conclusao do
servico nos prazos estipulados;

IV- o atraso injustificado no inicio do servigo;

V - a paralisagao do servigo sem justa causa e previa comunicaqao a Administragao;

VI - o desatendimento das determinagoes regulares do servidor designado para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como a de seus superiores;

VII - o cometimento de faltas na sua execugao, devidamente comprovadas;

VIII - decretacao de falencia, o pedido de recuperagao ou a instauragao de insolvencia civil;

IX- a dissolugao da CONTRATADA; '

X - a alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que
prejudique a execugao do contrato;

XI- a supressao pela CONTRATANTE de obras, servigos ou compras. acarretando modificagao no
valor inicial do contrato, al6m dos limites previstos pela Lei 8.666/93.

XII- a utilizagao pela CONTRATADA, de equipamentos inadequados ou danificados para a
prestagao dos servigos previstos neste instrumento, principalrnente uso de balangas
desreguladas com qualquer outro tipo de defeito.

Paragrafo Primeiro. - Em caso dc rescisao, a CONTRATADA reconnect os direitos do
CONTRATANTE relacionados ao art. 80 do mesmo diploma legal.

Paragrafo Segundo Em qualquer hipotese de rescisao contratual e assegurado a
CONTRATADA, direito de defesa e de recurso previsto no art. 78 § unico da Lei 8.666/93,

Par&grafo Terceiro - Rescindindo o contrato por qualquer um dos motivos deste artigo, a
CONTRATADA tera direito apenas, ao pagamento, do fornecimento efetivamente realizado e
aceito.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERAGAO DO CONTRATO '
14.1 - este instrumento podera ser alterado em decorrencia. de quaisquer dos fatos estipulados
no Art. 65, da lei n°. 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, com as devidas jusi'fjcativas

SM
<\

Pagina 4 de-6

CONFERiDO
CGM



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
Paragrafo tJnico - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de ampliar ou reduzir o objeto deste
Contrato, no liraite legal, garantindo-se a CONTRATADA o pagamento dos custos que forem
acrescidos.

CLASULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15.1 - De conforxnidade com o art. 87, da lei n°. 8.566/93, o Municipio podera, garantida a
previa defesa, aplicar ao contratado, pela inexecugao total ou parcial, as seguinte sangdes:

a) advertencia;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato por violagao de qualquer
dispositivo contratual, dobravel em caso de reincidencia;

c) suspensao temporaria para participar de Licitagao pelo prazo de 02 (dois) anos;

CLASULA DfeCIMA SEXTA - DISPOSIQCES GERA1S

16.1- Sao dispositivos gerais do presente instrumento:

I - rescindindo o documento de contratagao pelo CONTRATANTE, podera este optar, a seu
exclusivo criterio, por uma das seguintes alternativas, respeitado o art. 79, da Lei 8.666/93:

a) - interrompcr justificadamente a execugao do presente termo contratual e realizar urn

levantamento com fins de se apurar, com base nos valores dos servigos ja. executados, conforme
constante neste contrato e nos pagameiltos e/ou adiantamentos ja realizados, a diferenga a ser
paga ou devolvida, quando apos, podera* o CONTRATANTE entregar a execugao do documento de
contratagao a quern bem entender;

b) - Interromper a execugao do presente termo contratual e, considerando irregularidades
cometidas pela CONTRATADA, devidamente comprovadas, exigir desta o reembolso dos
adiantamentos que houverem sido efetuados, devidamente reajustados da data de seu
recebimentos pela CONTRATADA ate a data de devolugao ao CONTRATANTE, conforme formula
estabelecida neste documento.

II - os pagamentos complementares ou devolugoes decorrentes de rescisao do documento de
contratagao pelo CONTRATANTE, deverao ser efetuados pela parte devedora no prazo rnaximo de
30 (trinta) dias apos a data da rescisao;

Ill- as relagoes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao sempre por escrito. ressalvadas
os entendimentos verbais, determinados pela urgencia das medidas que deverao, todavia. ser
confirmados por escrito dentro de 05 (cinco) dias uteis;

IV - nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das resporisabilidades do termo de
contratagao, nem implicara em aprovagao definitiva dos servigos executados total ou
parcialmente, salvo disposigao em contrario, estabelecida no documento de contratagao;

V - nao valera corno precedente ou novagao ou, ainda, como renuncia aos direitos que a
legislagao e o termo de contratagao asseguram o CONTRATANTE, a toierancia de sua parte
quanto eventuais infragoes da CONTRATADA as condigoes estabelecidas no documento de
contratagao e seus anexos;

VI - fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstengao do exercicio, por parte de um
dos contratantes, de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistam em decorrencia do
documento de contratagao ou a concbrdancia com atraso no cumprimento das obrigagoes da
parte inadimplente, nao atingira aqueies direitos ou faculdades que poderao ser exercidos na.
forma estabelecida no termo de contratagao, ate a data em que estiverem cumpridas todas as
obrigagoes contratuais mutuas;

Pagina 5 de' 6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
VII - salvo expres8a diaposip&o em contfAfio, todos as praxoe e condlqflea do' tenho de
contrataq&o vencem-se independentcmente de aviso ou interpelaq&ojudicial ou extrajudicial,

VIII - na cxecuc&o do documento de contratAqfto, a CONTRATAOA obedeocrA Ae inetrucfies
cxprcssas do CONTRATANTE, atendendo ainda, As obeervaqdee feitaa pela fiscalfraqfto desta;

}
IX - cm caso de dtivida ou divcrgCncia cntre documento dejcontrntaÿ e os documehtoa
integrants oncxos, prevaiecerA o primeiro. Em qualquer caao,- dcvcr&o ser atendidaa de
cspccificocoes aprcscntadas pclo CONTRATANTE, consideradai como condicfies mfaimas a
sercm satisfeitas pela CONTRATADA; \ -
X - a alteroqAo dc quaiqUef condlc&o contratual ed poderA ser;
Termo Aditivo ou documento de contrataqfio, aaalnado peloa re
contratantea;

XI - o CONTRATANTE ae reaerva o direito de rqjeltar a prefitaqAo'
em dlscord&nda com a mtenqdo implidtaou documento de contrataq&b;

elta mediantc a aaainaturo de
prtlaentantes legale das piartea

de qualqueraerviqo que Julgue

XII - scfA permitida a subcontrataqfio, ccaafto 6u tranafcrdncia de aervicos, parcial do contrato,
dcadc que com pr<Wia oprovaqAo do CONTRATANTE. ;j ÿ'

CtAueULA DtCUAA OPTIMA "DA puoucaqAo |
i

17.1 •<• A eflcftcia dente eontrato dcpondcrfl de publicaqdo la oor felta as expensao do
CONTRATANTE em oxirftto no Dldrto QflolBl, ÿ

oUoutA »Egimaoitava-DO foro j
18,1-FicA oloito o Foroda Comarca de Laufo de Freltai, que aeri competente para dirimir todae
ae qucstfiea decorrentes da cxecuqfio deate instrument. i

E por CGtdrem oaaim ojuatadoft, na partes aaslnam o presentc iriltrumchto, cm 04 (quatro) v1a«
dc igual tcor c forma, na preoohqa dae teatemufthao abaixo : 1 : -
produzemoa cfcitoa legato.

deh'tiflcadftfl, a fim de;qiie:'ee

UewMFtfcimf&AtCBi do

COlff&AT (BptP&te)

CGMF£fi'°0



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ; 13.927.819/0001-40

EMPENHO DA DESPESA

......ÿ D'3'ciqs 'do" G're'cio1'

Credor 004417 BATTRE - BAHIA TRANSFERENCE E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Enderepo: ESTRADA CIA AEROPORTO, KM 6,5
CNPJ/CPF: 03/558.482/0001-98 Cidade: SALVADOR

c.x.ercicio:
Unldatie:
Nuinero:
Data:

080
0 0 [)Oi-

04/11/2014

Estado: PA

ÿ j> De S pG S 3

Fiona: 454
Empenho: ESTiMATiVA
Crediio. ORCAMENTARIO
Orgao: 21 - PREFEITLJRA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Unidade: 08 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVES PUSL'COS

FunpSo' 15 - Urpanismo

Sub-funp2o: 452 - Servigos Urbanos
Programa; 342 - Cuidando da Infraestrutura de Lauro de Freilas

AgSo (PA): 2.163 • MANUTENQAO DOS SERVICOS DA LIMPE2A URBANA

Elemento: 3.3.90.39.00 - Oulros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
ron!e; 00 •• RECURSOS ORDINARIOS

Sub-elemen'.cv 339Q3999-OUTROS SERVIQOS OETERCEIROS - P£SSOa JURiDlCA

Dacios da Licilacao

Oispensa:
.Violrvo:

007INEX/20H
IMEX!GIB!LICADE

Processo:

Ccnirato:

17652/2014
292/2014

Saldo Anierior:
Valor do Empenho:
Saldo Atual:

200.975,73
1.000,00 ( um mil reais)

199.975,73

Histonco: REF. A PARTE DO SALDO DA CONTRATAQAO D£ EMPRE3A ESPEClAUZADA PAPA EXECUI AR SERVlpOS DE DEs> ANAO/vC

FINAL DE RESIDUOS SOUOOS, PARA ATENDER AS NECGSStDADES DO MUNiC.iP'0 DE LALHC DE =k=:TaS. v'C-LNCIA JO

CONTRATO COvPOP.'F.E nTOC AD.V. VSSO.vGv ATE 03.11.2015 INtXiGlBillDADE DE LlClTACAO 007/20V, CONTRATO
?92'20' ÿ

: t - rrV CO CCO7:0/,7/v;.T.C RS 5.027 934,00.

A importancia empenhacia fci oonsignada em credito

prppno em: 04/11/2014

Aulorizo o empenho da despssa supra mencionacls
em: 04/11/2014'

MARCIO ARAPONGA PAIVA
PREFEITO CPF: 567.524.905-20

CROAMEW

ATESTQ

—ffe— Jb
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IMUMfBftflTfirirVTQ fifiAttTAMKNB) AO COPflTMTft

Pcto prcsonto Initrumcnto, ficn mlltado o eontrftto Abatxo ftflpeblficadoi do acordo um m togulntei cMuiuiftt e
doclflr/iÿOcJi 1 •!•',•!. :

POiÿi'ilATpi_AfÿXAP.ÿÿÿÿ-<'f Conatltul - ac otjcto do prosemci prastftpfio do iervl?os do doitin&ffio final do# .
reilduos (tomictllofcfi gerados no Munlolplo do Lauro do PreitQ#, ot quail doyoffio ear ontroguei, •xcluilvam«nib;b#ixp8ri!&i ••
9 Mfip'oneobllidnd*do Pfefolwre,no Ater« Mbiftpolliftno CintfOi " 1 •

'

ifllltitttlalbllldttdbWOWAwidi' j . . .

ETACAQ OftfcAMftNTAftlAiOMOdlBMttOlMO
' EBflCfifiSOAPMlfflfiTftATOVfll 16071/101B

en do direlto fcdbllco, comjede e/bro fit Ptfi?a
CNPJ/MF ift 13.927.8i0/OOOi-4O, nwtc ato

frONTiiATAbitfel MUNICll'IODELAtHlO tilt FiipiTAS,pftiofijurfd
Joso Thlogo dot Santo# s/n6, Centre, Uuro do Frclraa/BA, iniorKo no-
rcprosentado polo «cu Pwfeito Sr.Mardo Arapongn Palvp.

CflHTRATAlM; BATTUE- BAHIa TRAftSttlltaCZA ETlUTAMJÿS.Xifc'foSft)ÿ
03.J5IM82/QO01 - 9K, eatabclcolda no fiitroda Cla AWoporto, km 6,5,-Via Atroporto, Solvador/BA, hcstC tvtO rcprcsyntadc
na formn dos scus ottntuCos socials ou ptocufafflo.

CUUSULA IWMUmA ,,, .
Adillvo doMno val6f 2tot>of (fa odntrqto, ppreibntondomtunionto do ftSA03,038,72 (quatfodtntpi o uOimll trtoto ooUo
roftio o ficteffiTdolt contavpj), pstMpdo o valor global 'bo obntrato otbf doWiMl4'17U,22l7il (otoeo mithflu quatroooowt o - - .
quftrenta'c um triii vintoedols roqil o coterita « dbifi ccntovos), conform© dotSpRSÿrpSnÿBtafiÿ <upm 6juitificativa tdcnict da.
SccrctftfiftMuniclpeldcScryifos Pfibtlcps. ' '

2,1 •Oj Conttatantei rntifieRtnos dcmal# cliuiulueonit&ntci do eotitrate ora'&dltodo.

...............„ ..p....
________________

_____________ _.
______________

-...ÿ

lob, fifmnm cite flfemcnto em 04 (quairo) yiai do Igdfil tter, nn pribtfifft'dUB takiotnynHAs Ajpo do . .
do ÿrtitfis pwn dirlmif ouiiiQUfr ttiiesifto dele tilvlim . -f . "

.clausula TKftCEtUA ,LjeciflLAC/m ymmwENTfii" ..-.a . ...
3,1 ÿ liiiio oonirhttj d (ogldo pilTwlfliV8.fi66/l)3 o dHi fiorniM de'dllplio"'"
qjuiitidob
b&uro

m toit Hdjÿ

CTFIO BI&LAVRO JaEfURUWa-CONTftA
1, Mdrolo An>Pbnga Nvt

tEBlÿMiifShAOi

UA'JTHE
<<1
ÿ'Wll MfJfommti

Hg*>0. T15 &5S
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PUBLICADO
L3Ufod«Fttitas2ÿ//Jtut

&

SEPtltURAW.tff IAUROOS FRUTAfe
Jutal Paulo da SilvaRcis
Cooÿenador Frffifttfir SFfiÿL

fl
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DEFREITAS

SECUNDO TERMQ DEAfalTAMEWTO AO CONTRATO

JPelo presente Instrument, flea aditado o contrato abalxo espedficado, de acordo com as segulntes diusulas e
declarants: 'jj1

CONfRATfl AftttAPft n6. 191/2014? Conitltui - 16 objoto do presentq a prwtaffio do servlf6a do dbtilnflfSo flnal dor
rcslduos domiciliates gcrados no Munlcfplo dc Laiiro de Frcitas, os quals dcverflo'Scr entrcgucs, exelusivdmcntc, to expensas'
eresponsabilidadedaPrcfeitura, no Aterro Mctropolitano Ccntro. 1 ' •

;

LfcrtACAO: Incxlcfbilldaden° QQ7/2Q14. •

' !
POTACAO ORCAMENTARIAe 02.00.2.163-394)0. 1
PROCESSO ADMlNISTRATlVOt 19693/201S I '

CONTRATANTE: MUNlCfPlOD£ LAURO DE FREITAS,pessoajurldica de dircito pfiblico, com sede c forona Pra?a
Jofio Thlago dos Sanios s/n°, Ccntro, Louro de Frcitas/BA, inscrito no CNP//MF n°. 13.927.819/0001-40, neste.ato
rcprcscntodo pelo seu Prefeito Sr.Marclo Araponga Palva. j

A
CONTRATADA; BATtRE-BAHlA TRANSFErBNCIA £ TRATAMENTO DERESfDUOS S/A,inscritano CNPJ;
03.558,-182/0001 - 98, estabelecida na Estrada Cla Aeroporto, km 6,5, Via Aerof
na forma dos sous cstatutos soclais ou procuradlo.

otto, Salvador/BA,rieste ato rep'resentada

CLAUSULA miMEIRA - OflJETO DO ADITAMENTO:
Prorrogftffio do Contrato por 12 (doze) mcsea, com lnlclo em 04/11/2015 e .tdrmlno cm 04/11/2016, coriforme dotafflo
orsamentoWn supra ejustlflcativa tdcnics da Secretaria Municipal de Serviÿos P&bUcos.

CLAUSULA SEGUNDA • BAtlFICACAOl j
2.1 - Os Contratantes ratificam'as denials cl&usulas constantes do contrato ore aditado.

3,1 • Bite contrato. t rcgldo pela Lei ne. 8.666/93 e demaii norma* do dircito.
(yuncdos, ilrmam cite adltomento em 04 (quatro) vlas de igiiai teor, na presentd
Laiiro de Frcltns pomdlrlmlr quatquer questfio dele advinda.

admlniitmtlvo'O civil pcrtlncmcs,- Asilm
us testeitumhas abalxo, elegendqoforbÿe

TKSTRMUÿnÿS:

Xy

•bro deiois/Lauro BA,03 de nov

sabo to-
reitAs-cdntrata:MUNIC2PIO DELA

Mire
ntratante

unicipal

TRATAMENTODE RESlDUOSS/A- &»-> LBATTRE-BAHIA TiUNSFERtiNCIAE
CONTRATADA

CONFERIDO
CGM
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OjsrfliafaSWÿ'ÿ*ÿ

PREFEltURA MUNICIPAL DE

LAUkODEFREITAS

TERCEIRO TERMO DE AD1TAMENTO W 435/2016 AO CONTRATO N'193/2014

Pelo pfcsenlc Instrurocnto, flea nditado o contrato abafxo upeclficado, detcordo com at seguiatcs clfiusuUi c
deekrafOeii |

ftwrftATO AD1TAPQ n*. 292/2014? Constltul - tt objeto do presente iprcstapao de Mrviqot do destlndsGo final dot
residues domlciliwtsgersdoi noMunicfplo.deLaura de Frdtas, os quote deverfid ser entregucs, exclusivamente, fcsexpensas .
c responsnbllldfidedaPrefoitura,no Aterro Metropolitano Centra. j
ÿtCffiACXOt IncxlfilbllldttdcnB 007/2014, . j . "

rROCESS0O AOM1N15TRAJtVQ?iM7l"oit j
gOMTRATANTFÿ MUMClPiO DELAURO DE FREITAS,pessoaJurldlca dejdif elto ptollco.cem tede e fort noPraqa
Jofio Thlago dos Santos s/n®, Centra, Laura de Frdtos/BA, inscrito no-CNPftMF n®. 13.927.819/000i-40, neste ato
rcprcscntadopcloscuPrcfcitoSr.Mardo ArapongaPalvi, j
CpNTftAfADAi BATTRE-QAH1A TRANSFER&NC1A R TRATAMENTqjDE RRSlDUOS S/A, Interltano CNPJ:
03.53ft.482/0001 - 98» estobclccldn na Estrada Cte Aerapotto, km 6,5, Via Aeroporto, Salv&dor/BA, ncste aw ropntentada
nafbmftdot scut ettDtutotsoeialtouprocumpfto,

clausulaprdweira ÿ opjmiioMTmrnm , ... ,
Pfortogaffio do Contrato pof 12 (dose) moici, com Inlelo ah 04/11/2016 t Wrmlno em 04/11/2017, conwrmc dotapfio
offnmcnt/Wft supra cjustlfleatlvn tdcnlca da SecrcmrtaMunicipal do ServlpoiPfibliiot,

cupulaskgvnda - lUftPtfAeJfoi ; '.j
2,1 - Os Contratantw ratificam as demote cteusulas eonstantet do eontrato onadlta'do,
V . ' •

CLAUSULA TEftCEIItA .Lr.CISt.ACAbPERTINENTEi j
3.1 * Esto eontrato d rcgido pcla Let a*.. 1666/92 e deffifltt Mffliai de dlrafto idmlnlitfntlW e civil ptttoentei, Aiilm
qjustados, firmwn esto fldliamonto cm 04 (quxtra) Vi&t do Igutltear, nnpresenfa dutestcmunhiuabaixo, elegendo o f&rd de
Uurade Freitw parsdlrlmlr qualqucr qucstflo dele advlnda,

Laurod$PfiffoHBA,Oldk hoVembro dc 2016.

'ÿUiOJhORÿlO WUJP,
MUNjOPlODELAlJRODEFREITAS-CONTRATANTE

M&ralo/ArapongnPaivo•Pmfolto Muniolpal

A
BATTRE-BAHIA TRANSFERENCIA E/QttTAMENTODERES1DUOSS/A-

/ COWTRATADA

6os-;%>
y .
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Segunda-fetra
18 de Abril de 2016
2-Ano IV -N° 621

Lauro de Freitas MUNiCIPIO

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PORTARIA- GAPRE N° 100 DE 18 DE ABRIL DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO DE

Estado da Bahia, no uso de suas atribuigoes legais,

RESOLVE:

Art. 1° - Designar como Gcstor de contratos da Secretaria

Municipal de Scrvigos Publieos - S'ESP.o servidor Sr. Ayiton Rocha Santos, rnatricula ri°

52691, RG 617.089 SSP-Ba. CPF 039.47 ! .8 i5- 1 5. Duelor Administrativo-Fijiauceiro.

Art. 2°-Esta Portaria entry em vigor na data de sua publicagao.

Art. 3" - Revogam-se as disposipoes em contrario.

Lauro de Freitas, 18 de abril de 2016.

Marcio Araponga Paiva
Prefeito Municipal

Aristoteles Franco Bispo dos Santos
Secretario Municipal de Administragao

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Marcio Rodrigo Almeida de Souza Leao
Secretario Municipal de Governo C0NFEFID0

—
CERTIFICACAO DIGITAL: JMHLRKSS37ZY3YWFQWVGUW

Esta edigao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

InSCriÿao: 03558482/0001-98
Razao SOCial'.BATTRE BAHtA TRANSFERENCE etratamento de residuo

LTDA
Endereco: AV barnabe km 6,5 / barbalho / Salvador / ba / 40301-

155

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao
regular perante 0 Fundo de Garantia do Tempo de Servigo -
FGTS.

0 presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigagoes com 0 FGTS.

Validade: 11/09/2017 a 10/10/2017

Certifica£ao Numero: 2017091100493263285574

Informagao obtida em 15/09/2017, as 11:24:35.

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONFERIDO
CGM /

pÿkK-. -—wr

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSIinprimirPapel.asp?VARPes... 15/09/2017
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C Ajuda

Navegue pela CAIXA

J
Home | SERVICOS AO CIDADAO | FGTS Empresa | Consulta

Regularidade do Empregador | Situagao de Regularidade do Empregador
| Historico do Empregador

:: Historico do Empregador

0 Historico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos
nos ultimos 24 meses, bem como a situagao de regularidade apurada na
vig§ncia da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de Janeiro a 22 de abril de
2001.

Inscrigao: 03558482/0001-98
Razao Socials BATTRE BAHIA TRANSFERENCE E TRATAMENTO DE
RESIDUO LTDA

Leitura6 Em'SS§0/
Data de Vaiidade Numero do CRF

11/09/2017 11/09/2017 a 10/10/2017 2017091100493263285574

23/08/2017 23/08/2017 a 21/09/2017 2017082302175000781521

04/08/2017 04/08/2017 a 02/09/2017 2017080402105910081798

16/07/2017 16/07/2017 a 14/08/2017 2017071604235219266027

27/06/2017 27/06/2017 a 26/07/2017 2017062702213064592875

08/06/2017 08/06/2017 a 07/07/2017 2017060801585409868240

20/05/2017 20/05/2017 a 18/06/2017 2017052002135309718709

01/05/2017 01/05/2017 a 30/05/2017 2017050101074623353294

12/04/2017 12/04/2017 a 11/05/2017 2017041201521447973030

24/03/2017 24/03/2017 a 22/04/2017 2017032402035601737801

05/03/2017 05/03/2017 a 03/04/2017 2017030501075198278567

14/02/2017 14/02/2017 a 15/03/2017 2017021402202755776434

26/01/2017 26/01/2017 a 24/02/2017 2017012602052604954483

07/01/2017 07/01/2017 a 05/02/2017 2017010701475765841459

19/12/2016 19/12/2016 a 17/01/2017 2016121901045230731505

30/11/2016 30/11/2016 a 29/12/2016 2016113001435966536577

11/11/2016 11/11/2016 a 10/12/2016 2016111102303136747140

7 5/: : :'iE/V;; : n a 7 i./l 1/2016 20 161023055305784 12440

04/10/2016 04/10/2016 a 02/11/2016 2016100401333917289385

15/09/2016 15/09/2016 a 14/10/2016 2016091501525478984684

27/08/2016 27/08/2016 a 25/09/2016 2016082701593885555181

08/08/2016 08/08/2016 a 06/09/2016 2016080800461565542362

20/07/2016 20/07/2016 a 18/08/2016 2016072001285985394689

01/07/2016 01/07/2016 a 30/07/2016 2016070102042261273185

12/06/2016 12/06/2016 a 11/07/2016 2016061202151982386119

24/05/2016 24/05/2016 a 22/06/2016 2016052401334275713900

05/05/2016 05/05/2016 a 03/06/2016 2016050501332462600997

16/04/2016 16/04/2016 a 15/05/2016 2016041602230701457186

28/03/2016 28/03/2016 a 26/04/2016 2016032801200349645253

09/03/2016 09/03/2016 a 07/04/2016 2016030909211458818105

19/02/2016 19/02/2016 a 19/03/2016 2016021905295769884886

31/01/2016 31/01/2016 a 29/02/2016 2016013106472225545509

12/01/2016 12/01/2016 a 10/02/2016 2016011203025516848774

24/12/2015 24/12/2015 a 22/01/2016 2015122407340939513544

05/12/2015 05/12/2015 a 03/01/2016 2015120506320578232900

16/11/2015 16/11/2015 a 15/12/2015 2015111602480085707890

C0NFERID0
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28/10/2015 28/10/2015 3 26/11/2015 2015102804213622917758

09/10/2015 09/10/2015 a 07/11/2015 2015100905082614921940

20/09/2015 20/09/2015 a 19/10/2015 2015092005120592053905

01/09/2015 01/09/2015 a 30/09/2015 2015090103104635599535

13/08/2015 13/08/2015 a 11/09/2015 2015081303211064848854

25/07/2015 25/07/2015 a 23/08/2015 2015072504585590910826

06/07/2015 06/07/2015 a 04/08/2015 2015070602430958585738

17/06/2015 17/06/2015 a 16/07/2015 2015061704055683148567

29/05/2015 29/05/2015 a 27/06/2015 2015052904255108565611

10/05/2015 10/05/2015 3 08/06/2015 2015051003134643649973

21/04/2015 21/04/2015 a 20/05/2015 2015042102470132130330

02/04/2015 02/04/2015 a 01/05/2015 2015040205363386971979

14/03/2015 14/03/2015 a 12/04/2015 2015031404541394942634

23/02/2015 23/02/2015 a 24/03/2015 2015022307155208114940

Resultado da consulta em 15/09/2017 as 11:24:10

s Duvidas mais Frequentes

O uso destas informagoes para os fins previstos em lei deve ser precedido
de verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: BATTRE - BAHIA TRANSFERENCIA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 03.558.482/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

l.constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal; e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Uniao na Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN na 1.751, de 02/10/2014.
Emitida as 12:54:36 do dia 25/05/2017 <hora e data de Brasi'lia>.
Valida ate 21/11/2017.
Codigo de controle da certidao: D383.166A.4F82.3C94
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

(PGFN).
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iaWS/2017 Confirmagao de Autenticidade da Certidao

BRASIL I Acesso a informagao Participe 1 Services Legsslapo s Canats

Receita Federal
f '

Confirmaÿao de Autenticidade das Certidoes
Resultado da Confirmagao de Autenticidade da Certidao

CNPJ : 03.558.482/0001-98
Data da Emissao : 25/05/2017
Hora da Emissao : 12:54:36
Codigo de Controle da Certidao : D383.166A.4F82.3C94
Tipo da Certidao : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidao Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 25/05/2017, com validade ate 21/11/2017.

[PaginaAnteriorJ

C0NFERID0
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l|tl9/2017 Certidao Negativa de Debitos

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperaÿo de Credito - CRC
PGMS - Coordenadoria da DividaAtiva

Certidao Negativa de Debitos Mobiliarios

Inscrisao Municipal: 168.826/001-54
CNPJ: 03.558.482/0001-98

Contribuinte: BATTRE - BAHIA TRANSFERENCIA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Endereipo: Estrada BA - 526, N° S/N
VIA AEROPORTO
CASSANGE
41.505-050

Alividade Principal: Atividades relacionadas a esgoto, excelo a gestao de redes

Certifico que a inscrifao acima esta em situa?ao regular, ate a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissao autorizada as 11:17:55 horas do dia 15/09/2017.
Valida ate dia 14/12/2017.

Codigo de controle da certidao: 4E62.ABA7.B03D.92E8.A67F.9574.F11A.CE72

Esta certidao foi emitida pela pdgina da Secretaria Municipal da Fazenda, no endere?o
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o codigo de controle acima.

C0NFERID0
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Secretaria da Fazenda ÿ Prefeitura Municipal de Salvador

Pesquisa personaiizada

A SECRETARIA SERVIÿOS LEG!5LA<;A0

I
Serviÿos / Certidoes / Validaqao Certidao do Mobiiiario

Validagao de Certidao do Cadastro:

Rcsuliado da Validafiio ( Estabciueii'toiUo i

Certidao Negative de Oebito emitida em 15/09/2017

InscrigSo : 168826/001-54
I

i

Nome/Razao Social: BATTRE - BAHIA TRANSFERENCE E TRATAMENTO DE RESIOUOS LTDA

CNP3/CPF: 3558482/0001-98

Codigo de Controle da Certidao: 4E62ABA7B03D92E8A67F9574F11ACE72

i
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s.
JUST lC-A 00 TRAFALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: BATTRE - BAHIA TRANSFERENCIA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.558.482/0001-98

Certidao n°: 137068709/2017
Expedigao: 15/09/2017, as 11:16:44
Validade: 13/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

Certifica-se que BATTRE - BAHIA TRANSFERENCIA E TRATAMENTO DE RESIDUOS

L T D A

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
03.558.482/0001-98, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao

a todos os seus estabelecimentos , agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente .

INFORMAÿAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identif icapao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

C0NFERID0
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SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHTA Emissao: 15/09/2017 11:!5

Certidao Negativa de Debitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dosarts. 113e 114da Lei 3.956 de 11dedezembrode 1981 -Codigo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20171988713

razAo social

BATTRE - BAHIA TRANSFERENCIA ETRATAMENTO DE RESID1

INSCRigAO ESTADUAl CNPJ

052.392.360 03.558.482/0001-98

Pica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/09/2017, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentapao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

C0NFER1D0
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Emissao: 15/09/2017 11:16

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributarios

Certidao N°: 20171988713

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:

RAZAO SOCIAL

INSCRIQAO ESTADUAL

052.392.360

CNPJ

03.558.482/0001-98

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 15/09/2017 VALIDA AT£ 14/11/2017

Pagina I dc RelCertidaoAuteriticiclade.rpt
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CONTRATO SOCIAL DA
BATTRE-BAH1A TRANSFERENCE ETRATAMENTO DE RESiDUOS LTDA.

CNFJ N° 03.558.482/0001-98
NIRHN" 29.300.024.287

c

o

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

(a) REVITA ENGENHARIA S.A., sociedade anonima com sede ria Capital do Estado

de Sao Paulo, na Rua Bela Cintra, 967 - conjuntos 82, parte, Consolagao, CEP
01415-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.D 08.623.970/0001-55, com seus atos

constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de

Sao Paulo ("JUCESP") sob o NiRE 35.300.338.952, neste ato represented'por

seus Diretores Estatutrios, Sr. Carlos Alberto Alves de Almeida Junior, brasiieiro,
• t.

casado, engenheiro civil, portador da cedula de identidade RG n.c 3.d67.p70
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.° 035.193.078-71, dorniciliado na Capital 'do

Estado de Sao Paulo, na Rua Clodomiro Amazonas, n.° 249 - 1° Ancferc CGEP
04537-010; e

(b) CARLOS ALBERTO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, brasiieiro, casado,

engenheiro civil, portador da c6dula de identidade RG n.° 3.067.070 SSP/SP e

inscrito no CPF/MF sob n.° 035.193.078-71, dorniciliado na Capital do Estado de

S5o Paulo, na Rua Clodomiro Amazonas, n.° 249 - 1°Andar, CEP 04537-010,

os dois unicos socios da BATTRE -BAHIA TRANSFERENCE E TRATAMENTO
DE RESIDUOS LTDA., sociedade empresaria limitada com sede na Capital do

Estado de Sao Paulo, na na Estrada Cia-Aeroporto, Km 6,5, CEP 41225-190, com

seu anterior Estatuto Social devidamente registrado perante JUCEB sob o NIRE

29.300.024.287, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 03.558.482/0001-98 ("Sociedade").

tem entre si, justo e acordado, por unanimidade, aprovar o referido Contrato

Social, na forma e redagao abaixo apresentada:

da Consolidate do Contrato Social d«
BATTRE-BAHIA TRANSFERENCE E TRATAMENTO D

PSgina 1de 9
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CONTRATO SOCIAL DA
BATTRE-BAH1A TRANSFERENCE E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.

CNPJ N° 03.558.482/0001-98
NIRE N° 29.300.024.287

&

O

CAPiTULO I

DENOWIINA?AO,SEDE EPRAZO DE DURAQAO

Clausula 1 - A Sociedade denomina-se BATTRE - BAHIA TRANSFERENCE E TRATAMENTO DE

RESIDUOS LTDA., regendo-se pelo preserve Contrato Social e, em caso de omiss&o deste, pelas

disposigoes legais aplicaveis especlficamente as sociedades limitadas e, subsidlariamente, pelas disposigoes

aplicaveis £s sociedades por agoes.

Clausula 2 - A Sociedade tern sede e foro na Comarca e Municlpio de Salvador, Estado da Bahia, na Estrada

Cia-Aeroporto, Km 6,6, CEP 41225-190, podendo por resolugio dos sdcios abrir, manter e fechar fijiais, em
t

qualquer parte do territorio nacional. 1v e 0 0

fC'DP
O

Oc CO
Clausula 3 - 0 prazo de duragao da Sociedade sera igual ao perlodo necessario para o cumÿrimento
integral do Contrato de Concessao firmado pela Sociedade com a Prefeitura Municipal de Salvador,dncluindo
suas eventuais prorogates, acrescldo de sels meses. o 0 V C t" v

c C- t

(L

t C t

OI cCAPITULO II

OBJETO SOCIAL

Clausula 4 - A Sociedade tern por objeto, exclusivo e especlfico, a prestagao de servigos, mediante

concessSo, de destlnsgao final de reslduos sdlidos urbanos e tratamento de reslduos de servigos de saCide

no Municipio de Salvador, Estado da Bahia, na forma especificada no Editai de Concorrencia Publica na
004/99, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Servigos POblicos da Prefeitura Municipal de Salvador, e

respectivo contrato de concessao.

CAPiTULO III

CAPITALSOCIAL

Clausula 5 - O capital social, totalmente integralizado, e de R$ 1.400.000,00 (urn milhSo e quatrocentos mil

reals) dividido em 1.400.000 (urn milhao e quatrocentas mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um mil

reals) cada uma, assim dlstribufdas aos sdcios:

iS;Nÿejq'uoias:k;ir:rÿ %ÿVa7orÿ&fninai'.ÿM

Revlta Engenharla S.A. 1.309.999 1.399.000,00

Carlos Alberto Alves de Almeida JOnior 1 1.000,00 ,

TOTAL 1.400.000 1.400.000,00 ÿ

Pagina 2 de 9
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Paraarafo Primeiro - Na forma do disposto no artigo 1.052, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de

2002, a responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem

solidariamente pela integralizagSo do capital social.

Par&grafo Seaundo - Hm cumprimento ao disposto no Edital de Concorrencia Publica n° 004/99,

promovido pela Secretaria Municipal de Sen/igos Pubtrcos da Prefeitura Municipal de Salvador, fica

vedada a cessao e transferencia, a qualquer tftulo que seja, das quotas do capital social a terceiros,
antes do intcio da operagSo dos services que formam o objelo social.

Paraarafo Terceiro -O disposto no parSgrafo segundo acima nao se aplica aos casos de cess§o e

transferencia feitas, a que titulo seja, entre as acionistas fundadoras ou delas para sociedade na

qual detenha mais de 50% (cinqOenta por cento) do capital social com direito a voto ou pela

sociedade que as controlem.

Clausula 6 - As quotas sSo indlvislvets em relagSo a Sociedade e cada uma delas dara direito a urn voto nes

deliberates socials.
c e it; c

CAPITULO IV

ADMINISTRApAO

Clausula 7 - A Sociedade sera administrada por uma Diretoria que terS as atribuigoes conferidas por lei e

peio presente Contrato Social.

DIRETORIA

Clausula 8 -A Diretoria serS composta por no mlnimo 2 (dois) e no rnSximo 5 (cinco) membros, sdctos ou

nao, eleitos e destituiveis pelos socios, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleigao, Urn dos

membros ter£ a designagao de Diretor Presidente e os demais serao oportunamente denominados.

Par&orafo Onico - Disposigoes sobre a organizagSo e funcionamento da Diretoria serao

regulamentadas em regimento interna, aprovado pelo prbprio orgao.

Clausula 9 - Compete d Diretoria a admlnistragao dos negocios socials em geral e a pratica, para tanto, de

todos os atos necessarios ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente

Contrato Social, exigida aprovagSo previa dos sdclos.

Par&orafo Onico -As segulntes materias serao objeto de deliberag&o em ReunlSo de Socios:

a) orientagao geral dos negdeios da Sociedade, definindo sua missao, objetivos e diretrizes,

em especial, definindo e aprovando o piano estratdgico, os respectivos pianos plurlanuais,

orgamentos anuais e programas anuais de dispendios e investimentos da Sociedade,

acompanhando suas Implementagoes;

b) avaliagao formal dos resultados de desempenho da Sociedade, da Diretoria

individualmente, de seus membros;

Pdgina 3 de 9
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c) fiscalizar a gest§o dos Administradores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da
Sociedade, solicitar informagoes sobre contratos ceiebrados ou em via de celebragao, e

quaisquer outros atos;

d) autorizar previamente

I. contratagao de financiamentos ou emprestimos cujos valores isolados sejam

superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reals);

II. contrata?ao de financiamentos ou emprestimos em moeda estrangeira;

III. aquisigao, aumento, redugao ou venda de participagao em outras sociedades ou

consdrcios;

IV. alienagao de bens do ativo permanente com valor unitario superior a R$ 500.000,00

(quinhentos mil reals);

V. constitulgSo de Onus reais com valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

VI, assinatura de contratos com clientes publicos ou privados cuja receita mensal seja

superior a R$ 100,000,00 (cem mil reais);

VII. a aquislgSo de bens destinados k manutengao da capacidade produtiva jk existente

(capex de manutengao) de valor superior a R$ 1.000.000,00 (urn milhao de reais);

VIII. a aquisig§o de bens destinados so aumento da capacidade produtiva jk existente

(capex de desenvolvimento) ds valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

e

IX. celebragao de quaisquer contratos que constituam onus a Sociedade, com valor

individual superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por mes, inclusive prestagao de

garantias a coligadas, controladas, sociedades em que a Sociedade partlcipe como

socia quotista ou acionista (dlreta ou indireta) e as sociedades pertencentes ao

mesmo grupo empresarial da Sociedade.

e) escolher e destituir os auditores independentes;

f) deliberar sobre a abertura e encerramento de fiiiais e/ou quaisquer outros

estabelecimentos;

g) orientar o voto da Sociedade nas reunifies de sficios e nas assembleias gerais de

acionistas de outras sociedades nas quais a Sociedade participe;

h) aprovar a politica de remuneragao e beneficios dos empregados da Sociedade, bem como

propor aos sficios eventual participagfio dos empregados nos lucras ou resultados da

Sociedade;

i) zelar pela aplicagfio do Codigo de Conduta e o Regimento Interno da Comissao de Etica de

sua controiadora;

j) zelar pela aplicagao da Politica de Gestae de Riscos de sua controiadora;

X CONFERIDO
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k) determinar a contratagSo dos especlalistas e peritcs necessdrios para melhar Instrufrem as
matdrias sujeltas as suas deliberates; e

zelar pela adogao das boas praticas de governanga corporativa pela Sociedade.

REPRESENTAQAO

Clausula 10 - Observado o disposto nos paragrafos desta Clausula, todos os documentos, inclusive
contratos, qua criem obrigagoes para a Sociedade ou desonerem terceiros de obrigagoes para com a

Sociedade deverao, sob pena de nao produzlrem efeitos contra a mesma, ser assinados:
I-

m-

IV-

v-

VI-

pelo Diretor Presidente, em conjunto com um outro Diretor;

pelo Diretor Presidents em conjunto com um procurador constitufdo nos termos da Clausula

11;

por qualquer dos Dlretores em conjunto com um procurador constituldo nos termos da

Clausula 11, desde que o ato, documento e/ou instrumento contratual nao envolva quantia

superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

isoladamente por qualquer um dos Diretores ou por um procurador constitufdo nos termos

da Clausula 11,pordm limitadamente a casos expressamente autorizados em reuniao dos

sdcios da Sociedade nesse sentido, ou, para a pratica dos atos constantes do paragrafo 1°

do presente artlgo;

conjuntamente por dois procuradores constituldos nos termos da Clausula 11, porem

limitadamente a casos expressamente autorizados em reuniao dos sdcios da Sociedade

nesse sentido; ou

nos casos prevlstos no paragrafo 3° do presente artigo, por 2 (dois) procuradores

constitufdos, em conjunto, nos termos da Clausula 11.

o r. c M

t c C 0

Pariarafo 1° - A Sociedade poderS ser representada Isoladamente pelo Diretor Presidente, por

qualquer um de seus Diretores ou por um procurador constituldo nos termos da Clausula 11: (i) na

pratica dos atos de admlnistragfio perante repartigGes publicas federal, estaduat, municipal,

autarquias, empresas publicas ou mistas, inclusive representagio atlva ou passive da Sociedade,

em juizo ou fora dele; (ii) na apresentagao de propostas em iicitagoes publicas e particulares; (in) na

assinatura de correspondence e atos de simples rotina; (iv) no endosso de tftulos para efeitos de

cobranga ou depostto, inclusive vistos em medigoes e seus respectivos recebimentos, sempre em

nome da Sociedade, em institutes financeiras; e (v) nas hipdteses em que a representagao isolada

da Sociedade, pelo Diretor Presidente, por um outro Diretor ou procurador seja expressamente

autorizada em reuniSo dos sdcios da Sociedade nesse sentido.

Par&arafo 2° - A Sociedade poderd ser representada nas reunloes de sdcios ou nas assembles
gerais de sociedades de que a Sociedade participe como socia ou acionista: (i) pelo Diretor

Presidente, isoladamente; (ii) por dois Diretores em conjunto; ou (iii) par dois procurador

constitufdos nos termos da Clausula 11.
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Paraqrafo 3°- A Socledade poder* ser representada por 2 (dois) procuradores constituidos na forma
da Clausula 11 abalxo perante instltuipies financeiras, pOblicas ou privadas, em quaisquer de seus
dapartamentos e divisdes, exclusivamente para a assinatura de propostas e documentos em geral
para abertura de contas bancarias e para operates, emissao, assinatura e endosso de cheques,
saques e recibos, autcrizapao de d6bitos em conta corrente, transferencias e pagamentos por meio
eletrdnico ou cartas, solicitapao de extratos de conta corrente e requisipao e retlrada de taloes de

cheques, compra e venda de moedas estrangeira, incluindo a assinatura dos respectivos contratos
de cSmbio.

Clausula 11-As procuracies outorgadas pela Sociedade dever&o ser assinadas pelo Diretor Presldente em
conjunto com um outro Diretor, devendo especificar expressamente os poderes conferidos, devendo conter

expressa vedapao quanto ipossibilldade de substabelecimento das mesmas, bem como determiner o prazo

de respectiva validade, limitando este a, no maximo, um ano.

Paraqrafo 1° - As procuracies ad judicia outorgadas pela Socledade poderao ser assinadas pelo

Diretor Presidente isoladamente.

e • «• « '
0 O O ••

I
e It "
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c

Paraqrafo 2° - A restrlcao quanto ao substabelecimento e ao prazo previstos no caput desta Clausula

naose aplicam as procurapoes adjudicia.

Clausula 12 - £ vedado aos administradores e aos procuradores da Sociedade obrigar a mesma em

negocios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberaiidade em nome da mesma ou

concedsr avals, fianpas e outras garantias que nao sejam necessarias d consecupio do objeto social,

ressaivadas as garantias a sociedades pertencentes ao mesmo grupo empresarial da Sociedade.

CAPiTULO V

DO JUIZO ARBITRAL

Clausula 13-A Sociedade, seus socios e administradores obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,

toda e qualquer disputa ou controversy que possa surgir entre eles, relacionada ou orlunda, em especial, da

aplicapio, vaiidade, efic£cia, Interpretapao, violapSo e seus efeitos, das disposipoes contidas na Lei e neste

Contrato Social.

Paraqrafo Primoiro - A arbitragem tera sede em Sao Paulo, ficando desde jet eleita a Camara de

Mediapao e Arbitragers da Assoclapao Comerciat da Bahia como entidade competente para

conhecer, processar e julgar as disputas e/ou controversias menclonadas no caput desta clausula,

devendo ser respeitadas, obrigatoriamente, as regras de arbitragem de tal camara. 0 idioma oficial

da arbitragem ser2 o portugues, e a arbitragem ser3 regida pela legislapao brasileira.

Par&arafo Seoundo - Sem prejulzo da validade da clausula arbitral, qualquer das partes do

procedimento arbitral tern o direito de recorrer ao Poder Judiciario com o objetivo de, se e quando

Pagina6 de 9
do Contrato Social da

BATTRE- BAHIA TRANSFERENCE ETRATAMENTO DE RESfDUOS LTDA.



i

necessario, requerer as medidas cautelares de protegao de direltos, em procedimento arbitral
instituldo ou ainda nao instituldo, sendo que, tao-logo qualquer medlda dessa natureza seja-lhe
concedida, a competencia para a decisao de mdrito deve ser imediatamente restitulda ao tribunal
arbitral Instituldo ou a ser instituldo. Para os fins deste pardgrafo, sera competente o foro da
Comarca de Salvador, Estado da Bahia, com expressa exclusao de todos os demais, por mais
privileglado que seja.

CAPiTULO VI

RESPONSABILIDADE DOS SERVigOS DE ENGENHARIA

Clausula 14- A execugao e a responsabilidade dos servlgos tdcnicos de engenharia a serem prestados pela

Sociedade serao partiihadas portdcnicos da Sociedade, devidamente habilitados e registrados em Conselho

Regional de Engenharia e Arquitetura -CREA. ,"
e a « i- i

CAPiTULOVII

EXERCiCIO SOCIALE DEMONSTRASOES FINANCEIRAS " .
ace""1'

Clausula 15 - 0 exerclcio social colncldird com o ano civil. Ao final de cada exerclcio serao elaborados o
® " "

balango patrimonial e a demonstragao de resultados, cdpla dos quals serao dlstribuidas a todos os socios * * r ?, ' -ÿ

com antecedencia minima de 30 (trinta) dias da data marcada para realizag§o da reuniao anual de sdcios.

Balancetes provisorios poderao ser levantados a qualquer tempo, inclusive para fins de distribuigoes

intermediaries ou intercalares de lucros, caso os socios assim o decidam.

Clausula 16 - 0 lucro ifquido apurado ao final do exerclcio social tera destinagSo determinada pelos socfos

representando no minimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. Caso os sdcios determlnem a

distribuigSo dos lucros, estes serao distribuidos na proporgSo da partlclpagSo dos socios no capital social.

Nenhum dos sdcios terd dlrelto a qualquer parcela dos lucros antes que seja tomada uma decisao expressa

sobre sua destlnagao.

CAPiTULOvm
LIQUIDAQAO DASOCIEDADE

Clausula 17• Em caso de liquidagdo ou dissolugao da Sociedade, os sdcios representando no minimo 75%

(setenta e cinco por cento) do capita! social nomearao um liquidante e, neste caso, os bens da Sociedade

serdo usados para a quitagao de seus ddbitos, sendo que eventual saldo serd distribufdo entre os sdcios, na

proporgao de sua participagao no capital social.

•J?.'"- •

Clausula 18 - Em caso de retirada, dissolugao, exclusSo, morte ou falencia de qualquer sdcio, a Sociedade

nao se dissolved, salvo se assim determlnado por sdcios representando, no minimo, 75% (setenta e cinco
por cento) do capital social remanescente. Os haveres do socio retirante, dissolvido, exduidpÿ-faiecidc ou

falido serao calculados com base em balango especial leventado pela Sociedade na data-do evento e serao
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pagos a ele, a seus herdeiros ou a seus sucessores, conforme o caso, no prazo de 6 (seis) meses, contados
da data de ocorrencla do evento.

CAPITULO IX

DELIBERAQOES EALTERA?OES DO CONTRATO SOCIAL

Clausula 19 - As deliberates dos sdcios serSo sempre tomadas em reuniao, exceto conforme previsto na
legislagao aplicavel e no presente Contralo Social, sendo dispensadas a reuniao ou assembleia quando todos

os sdcios decidirem, por escrito, sobre a materia que seria objeto delas.

Paraarafo 1°- Nos termos da legislag&o aplicavel, a Sociedade devera realizar anualmente uma

reuniao de soclos, nos 04 (quatro) primeiros meses do ano. Esta reuniao deverd aprovar as

demonstrates financeiras que deve incluir, dentre outros retatorios, o balango patrimonial e o de

resultado econdmico referente ao exerclclo social encerrado em 31 de dezembro do ano anterior,

decldindo sobre a distribuigao de dlvldendos, se houver.

ParSarafo 2°- A convocaglo das reunioes sera feita por carta registrada com aviso de receblmento

com, no mfnimo, 8 (oito) dias de antecedencia da data marcada para a realizagao da reuniao.

2" t '

V t

Paraarafo 3°- As deliberag&es socials, inclusive as relativas ds alteragfies do Contrato Social,

transformag§o e exclusSo de sdcios, serSo tomadas por sdcios detentores de, no mlnimo, 75%

(setenta e cinco por cento) do capital social, exceto se maior qudrum for exlgido por lei.

u C < <ÿ c
t; .

• » ÿ-

DISPOSigOESTRANSITORIAS

(a) Fica consignado que os sdcios, neste ato, designam para administragao da

Sociedade os abaixo listados para os cargos abaixo definidos, todos extraordinariamente

com mandato ate a Reuniao Anual de Sdcios para aprovagao de contas do exercfcio

encerrado em 31.12.2011 a se realizar em 2012:

- Dlretor Presidente:

Carlos Alberto Alves de Almeida Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da cedula de identidade RG n.° 3.067.070 SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob n.° 035.193.078-71, domiciliado na Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua
Ciodomiro Amazonas, n.° 249 - 1°Andar, CEP 04537-010, o qual ocupara o cargo
de Diretor Presidente.

- Diretor Geral:

Reinaldo Bomfim de Carvalho Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da C6dula de Identidade RG n.° 2.076.095 SSP/BA e inscrito no CPF/MF
sob n.° 317.828.925-91, com escritorio na Estrada do Cia-Aeroporto Km 6,5ÿ...
Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.505-050, o qual ocupara ojcafgo
de Diretor Geral.
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(B) Os administradores assinam o presente instrumento manifestando concordancia
com suas designates, declarando, para os efeitos legais, que nao estao impedidos de

exercer a administrate da Sociedade, por iei especial, ou em virtude de condenagao

criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos pubiicos, ou por crime falimentar, de prevaricapgo,

peita ou suborno, concussao, peculate, ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relates de

consumo, fe pQblica, ou a propriedade.

I.../ E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03

(tres) vias de igual teor, na presenga das testemunhas abaixo assinadas, que a tudo

assistiram.
Q C « *<ÿ

o e o t k

3

« © C V <>

Sao Paulo, 30 de novembro de 2009

Revita

Carlos Alberto Almeida Junior

Carlos Alberto ÿlves _dg-Ahgeidÿ'junior
Acionista e I&irgÿrF'residente elelto

Reinalao Bomfii
S. ÿ C.

omfim de Carvalho Ferreira
Diretor Geral eleita

e s e v e. o
t B «'
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PRIMEIRA ALTERAQAO E CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL DA
BATTRE-BAHIA TRAÿISFERiNCIA E TRATAR/1ENTO DE RESfDUOS LTDA.

CNPJ N° 03.558.482/0001-98

NIRE N° 29.203.409.901

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: Odeeo

ntii

(a) REVITA ENGENHARIA S.A., sociedade anSnima com sede na Cÿpifaffo
Estado de Sao Paulo, na Rua Bela Clntra, 967 - conjuntos 82/pktte,

« • •
Cansolaqao, CEP 01415-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.°

08.623.970/0001-55, com seus atos constitutivos devidamente arquivados

perante a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo ("JUCESP") sob o

NIRE 35.300.338.952, neste ato representada por seus Diretores

Estatutarios, Sr. Carlos Alberto Alves de Almeida Junior, brasileiro, casado,

engenheiro civil, portador da cedula de identidade RG n.D 3.067.070

SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.° 035.193.078-71, domiciliado na

Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Clodomiro Amazonas, n.Q 249 - 1°

Andar, CEP 04537-010; e

(b) CARLOS ALBERTO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, brasileiro, casado,

engenheiro civil, portador da c6du!a de identidade RG n.° 3.067.070

SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.D 035.193.078-71, domiciliado na

Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Clodomiro Amazonas, n.Q 249 -1°

Andar, CEP 04537-010,

I '' *027665

os dois unlcos socios da BATTRE - BAHIA TRANSFERENCIA E

TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA., sociedadp' empresaria limitada

com sede na Capital do Estado da Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto, Km

6,5, s/n°, CEP 41.225-190, bairro Sede, com seu anterior
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Estatuto Social devidamente registrado perante JUCEB sob o NIRE
29.203.409.901, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 03.558.482/0001-98
("Sociedade"), tem entre si, justo e acordado, por unanimidade, alterar o

referido Contrato Social, nos seguintes termos, sendo dispensada a

reuniao ou assembl&ia dos socios, conforme disposto no artigo 1.072, §3°

da Lei n.° 10.406, de 10.01.2002, em decorrencia da assinatura, ao final,

de todos os socios:

Resolvem os socios alterar o objeto social da Sociedade de forma a*taeMr
leoi

a venda do biogas obtido a partir da decomposigao biologica de 'hnatefia
« >cciet

organica. « • «

II. Face a deliberagao tomada conforme item I acima, a Clausula 4a do

Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redagao:

"Clausula 4a - A Sociedade tem por objeto, exciusivo e especlfico,

a prestagSo de servigos, mediante concessao, de destinagao final

de reslduos solidos urbanos e tratamento de residuos de servigos

de saOde no Municipio de Salvador, Estado da Bahia, na forma

especificada no Edital de Concorrencia Publics n° 004/99,

desenvoivido peia Secretaria Municipal de Servigos Publicos da

Prefeitura Municipal de Salvador e respectlvo contrato de

concessao, inclusive venda do biogas obtido a partir da

decomposigao bioldgica de materia orginica."

III. Por fim, em razao das deliberates tomadas acima, resolvem os socios

consoiidar o Contrato Social, o qual, com as alteragoes acima ja

incluidas, passa a vigorar com a seguinte redagao:
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CONSOLIDA£AO DO CONTRATO SOCIAL DA

BATTRE- BAH1A TRANSFERENCE E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.

CNPJ N° 03.558.482/0001-98

NIRE N° 29.203.409.901

CAPITULO I

DENOMINAQAO,SEDE E PRAZO DE DURA£AO
eceae

e © c p t

Clausula 1 - A Sociedade denomina-se BATTRE - BAHIA TRANSFERENCE- <E

TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA., regendo-se pelo presente Contrato SociaLe, pm

caso de omissao deste, pelas disposigoes legais apiicaveis especificamerfte" *as
saciedades limitadas e, subsidiariamente, pelas disposigoes apiicaveis as socieds£te$ ppr

ÿ » •
agoes.

Clausula 2 - A Sociedade tern sede e foro na Comarca e Municlpio de Salvador, Estado

da Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto, Km 6,5, s/n°, CEP 41.225-190, bairro Sede, podendo

por resolugao dos socios abrir, manter e fechar filiais, em qualquer parte do territorio

nacional.

Clausula 3 - O prazo de duragao da Sociedade sera igual ao periodo necessÿrio para o

cumprimento integral do Contrato de Concessao firmado pela Sociedade com a Prefeitura

Municipal de Salvador, incluindo suas eventuais prorrogagoes, acrescido de seis meses.

CAPITULO II

OBJETO SOCIAL

Clausula 4 - A Sociedade tem por objeto, exclusivo e especifico, a prestagao de

servigos, mediante concessao, de destinagao final de residues solidos urbanos e

tratamento de resfduos de servigos de saude no Municipio de Salvador, Estado da Bahia,

na forma especificada no Edital de Concorrencia Publica n° 004/99, desenvolvido pela

Secretaria Municipal de Servigos PCiblicos da Prefeitura Municipal de Salvador e

respectivo contrato de concessao, inclusive venda do biogas obtido a partir daÿ

decomposigao biologica de materia organica. >
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CAPITULO 111

CAPITAL SOCIAL

Clausula 5 - 0 capital social, totalmente integralizado, e de R$ 1.400.000,00 (um milhao
e quatrocentos mil reais) dividido em 1.400.000 (um milhao e quatrocentas mil) quotas,

com valor nominal de R$ 1,00 (um mil reais) cada uma, assim distribuidas aos socios:

llllllllllliil. ' i'1NS de;quotas if !
Socio. iBMiIIdetidas I !

1 iil'iliilttlltsliiliiSfflliilfiSi llllllSSylllS
Revita Engenharia S.A, 1.399.999 1.399.000,00* •;

fl

Carlos Alberto Alves de Almeida Jtinior ÿ 1 1.000,0m
ÿ *

TOTAL 1.400.000 1.400.000,00

« •
e •
« t

Pardorafo Primeiro - Na forma do disposto no artigo. 1.052, da Lei n° 10.406, de 10

de janeiro de 2002, a responsabilidade de cada sdcio e restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagao do capital social.

Paraarafo Seaundo - Em cumprimento ao disposto no Edital de Concorrencia

Publics n° 004/99, promovido pela Secretaria Municipal de Servigos PQblicos da

Prefeitura Municipal de Salvador, fica vedada a cessao e transferencia, a qualquer

titulo que seja, das quotas do capital social a terceiros, antes do inicio da

operagao dos servigos que formam o objeto social.

Paraarafo Terceiro - O disposto no paragrafo segundo acima nao se aplica aos

casos de cessao e transferencia feitas, a que titulo seja, entre as acionistas

fundadoras ou delas para sociedade na qual detenha mais de 50% (ctnquenta por

cento) do capital social com direito a voto ou pela sociedade que as controlem.

Clausula 6 - As quotas sao indivisiveis em relagao a Sociedade e cada uma delas dara

direito a um voto nas deliberagoes sociais.

Gj i
i? \
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CAPITULO IV

ADMINISTRAQAO

Clausula 7 - A Sociedade sera administrada por uma Diretoria que tera as atribuiqoes

conferidas por lei e pelo presente Contrato Social.

DIRETORIA

Clausula 8 -A Diretoria sera composta por no mlnimo 2 (dois) e no maximo 5"(tine©)
• e • •.

membros, sdcios ou nao, eleitos e destitulveis pelos socios, com mandato de 2-(doi6)
anos, sendo permitida a reeleifao. Um dos membros tera a designaipao de'pVetor
Presidente e os demais serao oportunamente denominados. l"t'l

• <

• • »

Paraarafo Primeiro - Disposigoes sobre a organizaqao e funcionamento da

Diretoria serao regulamentadas em regimento interno, aprovado pelo prdprio

orgao.

Paraarafo Seaundo - Os socios resolvem eleger para administrate da

Sociedade os abaixo listados, para os cargos abaixo definidos, todos

extraordinariamente com mandato ate 30.04.2013;

- Diretor Presidente:

Carlos Alberto Alves de Almeida Junior, brasileiro, casado, engenheiro

civil, portador da cedula de identidade RG n.° 3.067,070 SSP/SP e inscrito
no CPF/MF sob n.° 035.193.078-71, domiciliado na Capital do Estado de

Sao Paulo, na Rua Clodomiro Amazonas, n.° 249 - 1° Andar, CEP 04537-

010, o qual ooupara o cargo de Diretor Presidente.

- Diretor Geral:

Reinaldo Bomfim de Carvalho Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro B§||||§
civil, portador da Cedula de Identidade RG n.° 2.076.095 SSP/BA e inscrito

no CPF/MF sob n.° 317.828.925-91, com escritorio na Estrada do Cia-

Aeroporto Km 6,5 - Cidade de Salvador, Estado da Bahsa, CEP 41.505-

050, o qual ocupara o cargo de Diretor Geral. /ÿCONFERIDO
CGM
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Clausula 9 - Compete a Diretoria a administragao dos negocios sociais em geral e a

pratica, para tanto, de todos os atos necessarios ou convenientes, ressalvados aqueles

para os quais seja por lei ou pelo presente Contrato Social, exigida aprovagao previa dos

socios.

Paragrafo Onico -As seguintes materias serao objeto de deliberagao em Reuniao

de Socios:

a) orientagao geral dos negocios da Sociedade, definindo sua mlssao,
objetivos e diretrizes, em especial, definindo e aprovando o/pforro

•o • • •
estrategico, os respectivos pianos plurianuais, orgamentos aquaie-ÿe

• •programas anuais de dispdndios e investimentos da Sociecladp,
« « •

acompanhando suas implementagoes;
« e © • e «
ÿ • •• • •

b) avaliagao formal dos resultados de desempenho da Sociedade, da

Diretoria e, individualmente, de seus membros;

c) fiscalizar a gestao dos Administradores, examinar, a qualquer tempo, os

livros e papdis da Sociedade, solicitar informagoes sobre contratos

celebrados ou em via de celebragao, e quaisquer outros atos;

d)
'

autorizar previamente

I. contratagao de financiamentos ou emprdstimos cujos valores isolados

sejam superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

II. contratagao de financiamentos ou emprestimos em moeda estrangeira;

III. aquisigÿo, aumento, redugao ou venda de participagao em outras

sociedades ou consdrcios;

IV. alienagao de bens do ativo permanente com valor unitario superior a

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

V. constituigao de onus reais com valor superior a R$ 500.000,00

(quinhentos mil reais);

VI. assinatura de contratos com clientes publicos ou privados cuja receita

mensal seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

VII. a aquisigao de bens destinados a manutengao da capacidade

produtiva ja existente (capex de manutengao) de valor superior a R$
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1.000.000,00 (um milhao de reais);

VIII. a aquisipao de bens destinados ao aumento da capacidade produtiva

ja existente (capex de desenvolvimento) de valor superior a R$

500.000,00 (quinhentos mil reais); e

IX. celebragao de quaisquer contratos que constituam onus a Sociedade,

com valor individual superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por mes,

inclusive prestagao de garantias a coligadas, controladas, sociedades

em que a Sociedade participe como sdcia quotista ou acionista*[direta
ou indireta) e £s sociedades pertencentes ao mesmo c egrijpo

empresarial da Sociedade.

e) escoiher e destituir os auditores independentes;

J

B C G B

« • « e

I o »

f) deliberar sobre a abertura e encerramento de filiais e/ou quaisquer .outjos
estabelecimentos;

g) orientar o voto da Sociedade nas reunifies de sficios e nas assembles

gerais de acionistas de outras sociedades nas quais a Sociedade participe;

h) aprovar a polftica de remuneragao e beneffcios dos empregados da

Sociedade, bem como propor aos socios eventual participagao dos

empregados nos lucros ou resultados da Sociedade;

i) zelar pela aplicagao do Cfidigo de Conduta e o Regimento Interno da

Comissao de Etica de sua controladora;

j) zelar pela aplicapao da Polftica de Gestae de Riscos de sua controladora;

k) determinar a contratapao dos especialistas e peritos necessarios para

melhor instruirem as materias sujeitas as suas deliberates; e

I) zelar pela adopao das boas pr£ticas de governanpa corporativa pela

Sociedade.

representaqAo

Clausula 10 - Observado o disposto nos paragrafos desta Clausula, todos os

documentos, inclusive contratos, que criem obrigagoes para a Sociedade ou desonerepr C0NFERID0
/ CGM
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terceiros de obrigapoes para com a Sociedade deverao, sob pena de nao produzirem
efeitos contra a mesma, ser assinados:

I- pelo Diretor Presidente, em conjunto com urn outro Diretor;

II- pelo Diretor President© em conjunto com um procurador constituido nos

termos da Clausula 11;

III- por qualquer dos Diretores em conjunto com um procurador constituido

nos termos da Clausula 11, desde que o ato, documento e/ou instrument

contratual nao envolva quantia superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais);

• > • • •
isoladamente por qualquer um dos Diretores ou por um pro&ucador

© c c •constituido nos termos da Clausula 11, porem limitadamente a,ca§es

expressamente autorizados em reuniao dos sdcios da Sociedade *ri£3§e
' c

sentido, ou, para a pratica dos atos constantes do par£grafo 1° do Rresprtfe
•• »

artigo;

conjuntamente por dois procuradores constituidos nos termos da Clausula

11, porem limitadamente a casos expressamente autorizados em reuniao

dos socios da Sociedade nesse sentido; ou

nos casos previstos no paragrafo 3° do presente artigo, por 2 (dois)

procuradores constituidos, em conjunto, nos termos da Clausula 11.

IV-

V-

VI-

Paraarafo 1° - A Sociedade podera ser representada isoladamente pelo Diretor

Presidente, por qualquer um de seus Diretores ou por um procurador constituido

nos termos da Clausula 11: (i) na pratica dos atos de administrapao perante

repartipoes publicas federal, estadual, municipal, autarquias, empresas publicas

ou mistas, inclusive representapao ativa ou passiva da Sociedade, em juizo ou

fora dele; (ii) na apresentapao de propostas em licitapoes publicas e particulares;

(iii) na assinatura de corresponddncia e atos de simples rotina; (iv) no endosso de

tftulos para efeitos de cobranpa ou deposito, inclusive vistos em medipoes e seus

respectivos recebimentos, sempre em nome da Sociedade, em instituipoes

financeiras; e (v) nas hipoteses em que a representapao isolada da Sociedade,

pelo Diretor Presidente, por um outro Diretor ou procurador seja expressamente

autorizada em reuniao dos socios da Sociedade nesse sentido.

Paragrafo 2° - A Sociedade podera ser representada nas reunioes de socios ou

nas assembleias gerais de sociedades de que a Sociedade participe como soci
P£gina 8 de 13
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ou acionista: (i) pe!o Diretor Presidents isoladamente; (ii) por dois Diretores em
conjunto; ou (iii) por dois procuradores constitufdos nos termos da Clausula 11.

J

Paragrafo 3° - A Sociedade podera ser representada por 2 (dois) procuradores

constitufdos na forma da Clausula 11 abaixo perante instituigoes financetras,
publicas ou privadas, em qualsquer de seus departamentos e divisSes,

exclusivamente para a assinatura de propostas e documentos em geral para

abertura de contas bancarias e para opera-las, emissao, assinatura e endosso de
0

cheques, saques e recibos, autorizagao de debitos em conta corrente,
0 0 •0 •

transferencias e pagamentos por meio eietronico ou cartas, solicitagao de &toatas

de conta corrente e requisigao e retirada de taloes de cheques, compra etver{eia
de moedas estrangeira, incluindo a assinatura dos respectivos contrafosTde

cambio.

Clausula 11 - As procuragoes outorgadas pela Sociedade deverao ser assinadas pelo

Diretor Presidente em conjunto com urn outro Diretor, devendo especificar

expressamente os poderes conferidos, devendo conter expressa vedagao quanto a

possibilidade de substabelecimento das mesmas, bem como determinar o prazo de

respectiva validade, limitando este a, no mSximo, urn ano.

Pariarafo 1° - As procuragoes adjudicia outorgadas pela Sociedade poderao ser

assinadas pelo Diretor Presidente isoladamente.

Paragrafo 2° - A restrigao quanto ao substabelecimento e ao prazo previstos no

caput desta Clausula nao se aplicam as procuragoes adjudicia.

Clausula 12- E vedado aos administradores e aos procuradores da Sociedade obrigar a

mesma em negdcios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberaiidade

em nome da mesma ou conceder avais, fiangas e outras garantias que nao sejam

necessarias a consecug§o do objeto social, ressalvadas as garantias a sociedades

pertencentes ao mesmo grupo empresarial da Sociedade.

CAPITULO V

DOJUIZO ARBITRAL
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Clausula 13 - A Sociedade, seus socios e administradores obrigam-se a resolver, por

meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controversia que possa surgir entre eles,

relacionada ou oriunda, em especial, da apllcagao, validade, eficScia, interpretagao,
violagao e seus efeitos, das disposigoes contidas na Lei e neste Contrato Social.

Paraarafo Primeiro - A arbitragem tera sede em Sao Paulo, ficando desde ja eleita

a Camara de Mediagao e Arbitragem da Associagao Comercial da Bahia como

entidade competente para conhecer, processar e julgar as disputasÿ e/ou

controversies mencionadas no caput desta clausula, devendo ser respe'itadas,
i4 e

obrigatoriamente, as regras de arbitragem de tai camara. 0 idioma offoiafc-da
J arbitragem sera o portugues, e a arbitragem sera regida pela iegislagao braSlleirÿ.

9 Q © O P |

• C t• r

Paraarafo Seaundo - Sem prejuizo da validade da clausula arbitral, quaiqpfettdgs
«• 9

partes do procedimento arbitral tem o direito de recorrer ao Poder Judiciario com o

objetivo de, se e quando necess&rio, requerer as rnedidas cautelares de protegao

de direitos, em procedimento arbitral instituido ou ainda nao instituido, sendo que,

tao-iogo qualquer medida dessa natureza seja-ihe concedida, a competencia para

a decisao de merito deve ser imediatamente restituida ao tribunal arbitral instituido

ou a ser instituido. Para os fins deste paragrafo, sera competente o foro da

Comarca de Salvador, Estado da Bahia, com expressa exclusao de todos os

demais, por mais priviiegiado que seja.

CAPITULOVI

RESPONSABILIDADE DOS SERVIQOS DE ENGENHARIA

Clausula 14 - A execugao e a responsabilidade dos servigos t§cnicos de engenharia a

serem prestados pela Sociedade serao partilhadas por tecnicos da Sociedade,

devidamente habiiitados e registrados em Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura -CREA.

CAPITULO VII

EXERC1CIO SOCIAL E DEMONSTRAgOES FINANCE1RAS
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Clausula 15 - 0 exercicio social coincidira com o ano civil. Ao final de cada exercicio

serao elaborados o balanpo patrimonial e a demonstragao de resultados, cdpia dos quais

serao distribufdas a todos os socios com antecedencia minima de 30 (trinta) dias da data

marcada para realizagao da reuniao anual de socios. Balancetes provisorios poderao ser

levantados a qualquer tempo, inclusive para fins de distributes intermediarias ou
intercalares de lucros, caso os socios assim o decidam.

Clausula 16 - O lucro llquido apurado ao final do exercicio social tera destinagao

determinada pelos socios representando no minimo 75% (setenta e cinco por centoftto
capital social. Caso os sdcios determinem a distribuigao dos lucros, estes"«ssrso
distribuldos na proporpao da participagao dos socios no capital social. Nenhtfip dps

sdcios tera direito a qualquer parcela dos lucros antes que seja tomada uma feasSo
expressa sobre sua destinapao.

* « ÿ

•I •

CAPITULOVIII

LIQUIDAQAO DA SOCIEDADE

Clausula 17 - -Em caso de liquidapao ou dissolugao da Sociedade, os socios

representando no minimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social nomearao um

liquidante e, neste caso, os bens da Sociedade serao usados para a quitapao de seus

debitos, sendo que eventual saldo sera distribuldo entre os sdcios, na proporpao de sua

participagao no capital social.

Clausula 18 - Em caso de retirada, dissolupao, exclusao, morte ou falencia de qualquer

socio, a Sociedade nao se dissolvera, salvo se assim determinado por sdcios

representando, no minimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social

remanescente. Os haveres do sdcio retirante, dissolvido, excluldo, falecido ou falido

serao calculados com base em balar\$o especial levantado pela Sociedade na data do

evento e serao pagos a eie, a seus herdeiros ou a seus sucessores, conforme o caso, no

prazo de 6 (seis) meses, contados da data de ocorrencia do evento.
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CAPITULO IX

DEUBERAQOES EALTERAQOES DOCONTRATO SOCIAL

Clausula 19 - As deliberates dos socios serao sempre tomadas em reuniao, exceto

conforme previsto na legislate aplicavel e no presente Contrato Social, sendo

dispensadas a reuniao ou assembteia quando todos os socios decidirem, por escrito,

sobre a materia que seria objeto delas.

Paraarafo 1°- Nos termos da legislate aplicavel, a Sociedade devera

anualmente uma reuniao de socios, nos 04 (quatro) primeiros rneses do antf'Efefa

reuniao devera aprovar as demonstrates financeiras que deve incluir,.,elefitre

outros relatorios, o balango patrimonial e o de resultado economico referepteao

exerclcio social encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, decidindo spjpjVa

ParAarafo 2°- A convocagao das reunioes sera feita por carta registrada com aviso

de recebimento com, no minimo, 8 (oito) dias de antecedencia da data marcada

para a realizagao da reuniao.

Paraarafo 3°- As deliberates sociais, inclusive as relativas as alteragoes do

Contrato Social, transformagao e exclusao de sdcios, serao tomadas por socios

detentores de, no mfnimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social,

exceto se maior quorum for exigido por lei.

Os administradores assinam o presente instrumento manifestando concordancia com

suas designates, deciarando, para os efeitos legais, que nao estao impedidos de

exercer a administrate da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagao

criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos pdblicos, ou por crime falimentar, de prevaricagao,

peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relates de

consumo, fe pdblica, ou a propriedade.

c

distribuigao de dividendos, se houver.
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E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03

(tres) vias de igual teor, na presen$a das testemunhas abaixo assinadas, que a tudo

assistiram.

Sao Paulo, 27 de julho de 2011.

/Reyita Engerrffaria S.A.

ÿÿQuotista

Carlos Alberto Alves de Almeida Junior

Carlos AlbeiÿoJtfjyes-'de'Almeida Junior
QuotistaÿDiretor Presidente eleito
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Reinÿldo Bomflm de Carvalho Ferrelra

Diretor Geral eleito

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BÿHIA
CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 20/09/2C11 SOB N°: 97131759

/tfCCSProtocoi0; n/|i33313-0, DE 03/08/2011

Empreaa:29 2 0340990 1
HATTRE - BAH1A TPA sEEi'SHCIA E
ÿnwrAMEMO HE REEIJOSi i/TDA HELIO PORTELA RAMOS

SECRETARIO-GERAL
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2'Altbracao de Contrato Socialde

BATTRE-BAHIA TRANSFERENCEA ETRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.
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ÿ r-Vcir """/

CNPJ N°03.558.482/0001-98
NIREN0 29.203.409.901

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

(a) Revita ENGENHARIA S.A., sociedade por apoes com sede na Capital do Estado de
Sao Paulo, na Rua Clodomiro Amazonas, 249, 2° andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04537-001,
•nscrita no CNPJ/MF sob n.° 08.623,970/0001-55, com seus atos constitutivos devidamente

nuivados perante a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo ("JUCESP"! sob o NIRE
35. 10.338.952, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Lucas Rodrigo Feltre,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cedula de Identidade RG
nD 25.593.869-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 173.624.868-55, residente e

domiciliado na Capital do Estado de Sao Paulo, com enderepo profissionalna Rua Clodomiro
Amazonas, n.° 249 - 1° Andar, CEP 04537-010 e por seu Diretor de Operapoes, Sr. Reinaldo

Bomfim de Carvalho Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cedula de
Identidade RG nD2.076.095 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob n° 317.828.925-91,
domiciliado na Capital do Estado da Bahia na Rua Direta da Mata Escura, s/n.° - Mata Escura,
CEP 41.225-190; e

(b) CARLOS Alberto ALVES DEAlmeida Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Cedula de Identidade RG u.n 3.067.070 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.°
035.193.078-71, domiciliado na Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Clodomiro
Amazonas, n.° 249 - 1°Andar, CEP 04537-010,

linicos socios representando a totalidade do capital social da Battre - Bahia
TRANSFERENCES E TRATAMENTO De ResIduoS Ltda., sociedade empresaria limitada com
sede na Capital do Estado da Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto, Km6,5, s/n°, CEP 41.225-190,
baino Sede, inscrita no CNPJ/MF sob n.D 03.558.482/0001-98 /"Sociedade"!, e, ainda,

(c) TADAYUKt Yoshimura, brasileiro, casado, engenheiro industrial, portador da Cedula
de Identidade RG n° 2.962.768 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 014.355.404-25,
residente e domiciliado na Capital do Estado de Sao Paulo, com enderepo profissional na Rua
Bela Cintra n.° 967 - 10° andar, bairro Bela Vista, CEP 01415-000,
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tem eatre si, justo e acordado o Contrato Social da Sociedade, nos termos do artigo 1.072, §3°
da Lei n° 10.406/02 ("Cddiao Civil"), de acordo com os seguintes termos e condi9des:
1. Cessao de Quota

LI. O socio Carlos Alberto Alves de Almeida Junior, deteotor de apenas 1 (uma) quota
da Sociedade, com valor nominal de R$1,00 (urn real), a qual encontra-se integralizada, livre
e desembara?ada de qualquer onus e gravame, com a expressa anuencia da socia Revita
Engenharia S.A., que ora renuncia a seu direito de prefer§ncia, neste ato retira-se da
Sociedade, transferindo sua unica quota, por cessao gratuita, para o Sr. Tadayuki
Yoshimura, ora admitido como socio na Sociedade,

/. r '/j.'

ftr

1.1.1 Cedente, cessiondrio e a Sociedade dao-se, entre si e uns aos outros, a mais
plena, rasa, geral, irrevogavel e irretrat&vel quita9ao com rela9§o a cessao deliberada acima,
para nada mais reclamarem uns dos outros a esse titulo a qualquer tempo.

1.2. Face a deliberafao tomada no item 1.1 acima, os socios decidem alterar a Clausula 5°
do Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte reda9§o:

"Clausula 5 - 0 capital social, totalmente integralizado, e de R$ 1.400.000,00 (wn

milhao e quatrocentos mil reais) dividido em 1.400.000 (am milhao e quatrocentas

mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (urn mil reais) cada uma, assim

distribiddas aos socios:

Socios
N°tie quotas Valor nominal

'detidas (R$)

RevitaEngenhariaS.A. 1.399.999 1.399.000,00

Tadayuki Yoshimura 1 1.000,00

TOTAL 1.400.000 1.400.000,00

Parawafo Primeiro - Naforma do disposto no artigo 1.052, da Lei n° 10.406, de 10
de Janeiro de 2002, a responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de saas
quotas, mas todos respondent solidariamentepela integralizagao do capitalsocial.
Paraerafo Seeundo - Em cumprimento ao disposto no Edital de Concorrencia
Publico n° 004/99, promovido pela Secretaria Municipal de Servigos Publicos da

Prefeitura Municipal de Salvador, fica vedada a cessao e transferencia, a qualquer
titulo que seja, das quotas do capital social a terceiros, antes do inlcio da operaqao
dos sei-vigos queformam o objeto social.
Pardzrafo Terceiro - 0 disposto no paragrafo segundo acima nao se aplica aos casos
de cessao e transferencia feitas, a que titulo seja, entre as acionistaj fimdadopaSou
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delas para sociedade na qnai detenha mais de 50% (cinqiieniapor cento) do capital
social com direiio a voto onpelasociedade que as controlem. "

1. Eleicao da Diretoria

2.1. Diante das reniincias dos Srs. Carlos Alberto Alves de Almeida Junior e Reinaldo
Bomfim de Carvalho Ferreira, Diretor Presidente e Diretor Geral da Sociedade,
respectivamente, por meio de cartas enderepadas h Sociedade na data de boje, os sdcios
agradecem aos referidos diretores, que ora deixam suas funpoes, pelos relevantes serviÿos
prestados quando do exercicio de seus cargos, dando-lhes a mais plena, ampla, irrevog&ve! e

irretratavel quita$ao com relaÿao a todos os atos por eles praticados na administrate da
Sociedade, para nada reclamar a qualquer titulo e a qualquer tempo em funÿao dos cargos
exercidos.

2.2. Ato continuo, os socios deliberam eleger os Srs. Reinaldo Bomfim de CarvaUto
Ferreira eStinio deBritto Silva Junior,ambos qualificados abaixo, para ocupar os cargos de
Diretor Presidente e Diretor Geral da Sociedade, com mandate ate 30.04.2015, restando a

Diretoria da Sociedade composta da seguinte forma:

- Diretor Presidente: Reinaldo Bomfim de Carvalho Ferreira, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da Cddula de Identidade RGn° 2.076.095 SSP/BA e inscrito
no CPF/MF sob n° 317.828.925-91, domiciliado na Capital do Estado da Bahia na Rua
Diretada Mata Escura, s/n,D - MataEscura, CEP 41.225-190; e

* Diretor Geral: Stenio de Britto Silva Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Cedula de Identidade RG n°03.424.642-80 SSP/BA, inscrito no CPF/MF
sob n° 413.838.425-15, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da
Bahia, com enderepo professional na estrada Cia-Aeroporto, IGn6,5, CEP 41.225-190.

Os Diretores ora eleitos declaram que nao estao legalmente impedidos de assumir tais cargos,
nem estao condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos, ou por crime falimentar, de prevarica9§o, peita ou suborno, concussao, peculato, ou

contra a economia popular, contra a sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrencia, contra as rela?oes de consumo, a fe publica ou apropriedade.

2.3. Face a deliberapao tomada no item 2.2 acima, os sdcios decidem alterar o Paragrafo
Segundo da Clausula 8° do Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte reda?ao:
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"Paraerafo Sesimdo -Os socios resolvem elegerpara administragao da Sociedade os
abaixo listados, para os cargos abaixo definidos, todos extraordimriamente com
mandato ate 30.04.2015:

- DiretorPrcsidente:
Reinaldo Bomfun de Carvalho Ferreira, brasileiro, .casado, engenheiro civil,
portador da Cedula de Identidade RG «°2.076.095 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob
n°317.828.925-91, domiciliado na Capital do Estado da Bahia na Rua Direta da
Mata Escara, s/n.° - Mala Escura, CEP 41.225-190, o qual ocupara o cavgo de
Diretor Presidente.

- Diretor Geral:
Stenio de Britto Silva Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cedula de Identidade RG n°03.424.642-80 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob
n°413.838.425-15, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia,

com enderego profissional na estrada Cia-Aeroporto, Km 6,5, CEP 41.225-190, o
qualocupara o cargo de Diretor Geral. "

2.4. Por Em, em razao das deliberasoes tomadas acima, resolvem os sodioTconsoIidar o
Contrato Social, o qual, com as altera?5es acimaja incluldas, passa a vjgorar com a seguinte
redagao:

imsffmrnsm
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"CONTRATO SOCIAL DA
BATTRE-BAHIA TRANSFERENCE ETRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.

CNPJ N° 03.558.482/0001-98
NIREND 29.203.409.901

CAPITULOI
DENOMINACAO,SEDEEPRAZODECURASAO

Clausula 1 - A Sociedade denomina-se BATTRE - BAHIA TRANSFERENCIA E
TRATAMENTO DE RESlDUOS LTDA., regendo-se pelo presente Contrato Social e, em
caso de omissao deste, pelas disposi?oes legais aplicaveis especificamente as sociedades
limitadas e, subsidiariamente, pelas disposiÿoes aplicaveis as sociedades por aqoes.

Clausula 2 - A Sociedade tem sede e foro na Comarca e Municipio de Salvador, Estado da
Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto, Km 6,5, s/n°, CEP 41.225-190, bairro Sede, podendo por
resolupao dos socios abrir, manter e fechar filiais, em qualquer parte do territorio national.

Clausula 3 - O prazo de duraqao da Sociedade sera igual ao periodo necessario para o
cumprimento integral do Contrato de Concessao firaiado pela Sociedade com a Prefeitura
Municipal de Salvador, incluindo suas eventuais prorrogafoes, acrescido de seis meses.

CAPITULOII
OBJETO SOCIAL

Clausula 4 - A Sociedade tem por objeto, exclusivo e especifico, a prestaqao de servicos,
mediante concessao, de destinaqao final de residuos solidos urbanos e tratamento de residuos
de serviÿos de saude no Municipio de Salvador, Estado da Bahia, na forma especificada no
Edital de Concorrencia Publica n° 004/99, desenvolvido pela Secretaria Municipal de
Serviÿos Piiblicos da Prefeitura Municipal de Salvador e respectivo contrato de cpadessao,
inclusivevenda do biogas obtido a partir da decomposi?ao biologica de materia orÿanica.

V'l-'-
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CAPITULOIII
CAPITAL SOCIAL

Clausula 5 - 0 capital social, totalmente integralizado, e de R$ 1.400.000,00 (um milhao e
quatrocentos mil reais) dividido em 1.400.000 (um milhao e quatrocentas mil) quotas, com
valor comma] de R$ 1,00 (um mil reais) cada urna, assim distribuldas aos socios:

Socios
N lit quotas

detidas

Valor
nominal. (RS)

Revita Engenharia S.A. 1.399.999 1.399.000,00

Tadayuki Yoshimura 1 1.000,00

TOTAL 1.400.000 1.400.000,00

Paraerafo Primeiro - Na forma do disposto no artigo 1.052, da Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, a responsabilidade de cada s6cio 6 restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizaqao do capital social.

Paraerafo Seeimdo -Emcumprimento ao disposto no Edital de Concorrencia Publica
n° 004/99, promovido pela Secretaria Municipal de Serviijos Publicos da Prefeitura
Municipal de Salvador, fica vedada a cessao e tmnsferencia, a qualquer titulo que seja,
das quotas do capital social a terceiros, antes do inicio da operaqao dos servi9os que
formam o objeto social.

Paraerafo Terceiro -O disposto no paragrafo segundo acima nao se aplica aos casos
de cessao e transferencia feitas, a que titulo seja, entre as acionistas fundadoras ou

delas para sociedade na qual detenka mais de 50% (cinqiienta por cento) do capital
social com direito a voto oupela sociedade que as controlem.

Clausula 6 - As quotas sao indivisiveis em relafao k Sociedade e cada uma delas dara direito
a umvoto nas deliberates sociais.

CAPITULO IV

ADMINISTRACAO

Clausula 7 - A Sociedade sera administrada por uma Diretoria qu
conferidas por lei e pelo presente Contrato Social.

BATTRE ÿ
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DIRETORIA

Clausula 8 - A Diretoria sera composta por no minimo 2 (dois) e no raaximo 5 (cinco)
membros, sdcios ou nao, eleitos e destituiveis pelos sdcios, com mandato de 2 (dois) anos,
sendo permitida a reeleigao. Um dos membros tera a designapao de Diretor Presidente e os
demais serao oportunamente denominados.

Parasrafo Primeiro - Disposi9oes sobre a organizaÿao e funcionamento da Diretoria
serao regulamentadas em regimento interno, aprovado pelo prdprio orgao.

Parasrafo Seswido -Os s6cios resolvem eleger para admimstrafao da Sociedade os
abaixo listados, para os cargos abaixo definidos, todos extraordinariamente com
mandato atd 30.04.2015:

- Diretor Presidente:
Reinaldo Bomfim de Carvalho Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Cddula de Identidade RG n° 2.076.095 SSP/BA e inscrito no
CPF/MF sob n°317.828.925-91, domiciliado na Capital do Estado da Bahia na
Rua Direta da Mata Escura, s/n.° - Mata Escura, CEP 41.225-190, o qual
ocupara o cargo de Diretor Presidente.

- Diretor Geral:
St&nio de Britto Silva Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cedula de Identidade RG n° 03.424.642-80 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob
n° 413.838.425-15, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da
Bahia, com enderepo profissional na estrada Cia-Aeroporto, Km 6,5, CEP
41.225-190, o qual ocupara o cargo de Diretor Geral.

Clausula 9 -Compete a Diretoria a administra<?ao dos negocios sociais em geral e a prAtica,
para tanto, de todos os atos necessarios ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais
seja por lei ou pelo presente Contrato Social, exigida aprovaÿao prdviados sdcios.

Parasrafo Unica -As seguintes matdrias serao objeto de deliberaÿo em Reuniao de
Sdcios:

a) orientaÿao geral dos negocios da Sociedade, definindo sua missao, objetivos e

diretrizes, em especial, definindo e aprovando o piano estrategico, os
respectivos pianos plurianuais, orQamentos anuais e programas anuais de
dispendios e investimentos da Sociedade, acompanhando suas implerrientaÿoeJ
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b) avaliagao formal dos resultados de deserapenho da Sociedade, da Diretoria e,

individualmente, de seus membros;

c) fiscalizar a gestao dos Administradores, examinar, a qualquer tempo, os livros
e papeis da Sociedade, solicitar informaqoes sobre contratos celebrados ou em
via de celebragao, e quaisquer outros atos;

d) autorizar previamente

I. contrataqao de financiamentos ou emprestimos cujos valores isolados
sejam superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

II. contrataqao de financiamentos ou emprestimos em moeda estrangeira;

m. aquisiqao, aumento, redugao ou venda de participagao em outras

sociedades ou consdrcios;

IV. alienaÿao de bens do ativo permanente com valor unitario superior a R$

500.000,00 (quinhentos mil reais);

V. constituigao de onus reais com valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos

mil reais);

VI. assinatura de contratos com clientes publicos ou privados cuja receita
mensal seja superior a R$ 100.000,00 (cemmilreais);

VH. a aquisiqao de bens destinados & manutengao da capacidade produtiva ja
existente (capex de manuten?ao) de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhao de reais);

VUL a aquisiqao de bens destinados ao aumento da capacidade produtiva ja
existente (capex de desenvolvimento) de valor superior a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais); e

DC celebraqao de quaisquer contratos que constituam onus a Sociedade, com
valor individual superior a RS 100.000,00 (cem mil reais) por mes,

inclusive prestaÿao de garantias a coligadas, controladas, sociedades em

que a Sociedade participe como socia quotista ou acionista (direta ou

indireta) e as sociedades pertencentes ao mesmo grupo empresarial da
Sociedade.

e) escolher e destituir os auditores independentes;

f) deliberar sobre a abertura e encerramento de filiais e/ou quaisquer outros

estabelecimentos;

g) orientar o voto da Sociedade nas reunifies de sficios e nas assembleiaÿgerais de
acionistas de outras sociedades nas quais a Sociedade participe;
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h) aprovar a politica de remunera9§o e beneficios dos empregados da Sociedade,
been como propor aos socios eventual participagao dos empregados nos lucros
ou resultados da Sociedade;

i) zelarpela aplicaÿao do Codigo de Conduta e o Regimento Intemo da Comissao
de Etica de sua controladora;

j) zelar pela aplica9§o daPolitica de Gestae de Riscos de sua controladora;

1c) determinar a contrata9ao dos especialistas e peritos necessarios para melhor
instruirem as materias sujeitas as suas deliberapoes; e

1) zelarpela adofao das boas praticas de governanpa corporativa pela Sociedade.

REPRESENTAÿAO

Clausula 10 - Observado o disposto nos paragrafos desta Clausula, todos os documentos,
inclusive contratos, que criem obrigapoes para a Sociedade ou desonerem terceiros de
obrigagoes para com a Sociedade deverao, sob pena de nao produzirem efeitos contra a

mesma, ser assinados:
I- pelo Diretor Presidente, em conjunto com urn outro Diretor;
II- pelo Diretor Presidente em conjunto com um procurador constituido nos

termos da Clausula 11;
HI- por qualquer dos Diretores em conjunto com um procurador constituido nos

termos da Clausula 11, desde que o ato, documento e/ou instrumento contratual
nao envolva quantia superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

IV - isoladamente por qualquer um dos Diretores ou por um procurador constituido
nos termos da Clausula 11, porem limitadamente a casos expressamente
autorizados em reuniao dos socios da Sociedade nesse sentido, ou, para a

pratica dos atos constantes do paragrafo 1°do presente artigo;
V - conjuntamente por dois procuradores constituidos nos termos da Clausula 11,

porem limitadamente a casos expressamente autorizados em reuniao dos socios
da Sociedade nesse sentido; ou

VI - nos casos previstos no paritgrafo 3° do presente artigo, por 2 (dois)
procuradores constituidos, em conjunto, nos termos da Clausula 11.

Parderafo 10 - A Sociedade podera ser representada isoladamente pelo Diretor
Presidente, por qualquer um de seus Diretores ou por um procurador constituido nos
termos da Clausula 11: (i) na pratica dos atos de administrapao perante repartipoes
publicas federal, estadual, municipal, autarquias, empresas publicas op-ÿmistas

P£gina 9 de 13
da 2a Aiteragao do Contrato Social da

BATTRE-8AHIA TRANSFERENCE ETRATAMENTO DE RESlDUOS

C6W ./—



t

j •

"

' -r1-1-1.....ÿ i

~W~'~~ iÿ!L' -'•'•ÿ !'.i' --V--'

. ,.L . ... DllLÿ.,0 ,

inclusive representapao ativa ou passiva da Sociedade, em juizo ou fora dele; (ii) iia

apresentapao de propostas em licitapoes publicas e particulars; (iii) na assinatura de
correspondencia e atos de simples rotina; (iv) no endosso de titulos para efeitos de
cobranga ou deposito, inclusive vistos em medipoes e seus respectivos recebimentos,
sempre em nome da Sociedade, em institutes financeiras; e (v) nas hipoteses em que
a representapao isolada da Sociedade, pelo Diretor Presidente, porum outro Diretor ou

procurador seja expressamente autorizada em reuniao dos sdcios da Sociedade nesse
sentido.

a ; vrv

Parasrafo 2° - A Sociedade podera ser representada nas reunioes de socios ou nas
assembleias gerais de sociedades de que a Sociedade participe como socia ou

acionista: (i) pelo Diretor Presidente, isoladamente; (ii) por dois Diretores em

conjunto; ou (iii) por dois procuradores constituidos nos termos da Clausula 11.

Parasrafo 3° - A Sociedade podera ser representada por 2 (dois) procuradores
constituidos na forma da Clausula 11 abaixo perante instituipoes financeiras, publicas
ou privadas, em quaisquer de seus departamentos e divisoes, exclusivamente para a

assinatura de propostas e documentos em geral para abertura de contas bancarias e

para opera-las, emissao, assinatura e endosso de cheques, saques e recibos, autorizapao
de debitos em conta corrente, transferencias e pagamentos por meio eletronico ou
cartas, solicitapao de extratos de conta corrente e requisipao e retirada de taloes de
cheques, compra e venda de moedas estrangeira, incluindo a assinatura dos respectivos
contratos de cambio.

Clausula 11-As procurapoes outorgadas pela Sociedade deverao ser assinadas pelo Diretor
Presidente em conjunto com umoutro Diretor, devendo especificar expressamente os poderes
conferidos, devendo conter expressa vedapSo quanto k possibilidade de substabelecimento das
mesmas, bein como detenninar o prazo de respective validade, limitando este a, no maximo,
um ano.

Parasrafo 1° - As procurapoes adjudicia outorgadas pela Sociedade poderao ser
assinadas pelo Diretor Presidente isoladamente.

Parasrafo 2° - A restripao quanto ao substabelecimento e ao prazo previstos no caput
desta Clausula nao se aplicam as procurapoes adjudicia.

Clausula 12 - E vedado aos arlministradores e aos procuradores da Sociedade obrigar a
mesma em negocios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade
nome da mesma ou conceder avais, fianpas e outras garantias que nao sejam uecesstinas {k
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consecuqao do objeto social, ressalvadas as garantias a sociedades pertencentes ao mesmo
grupo empresariai da Sociedade.

CAPITULOV
DOJUIZO ARBITRAL

Clausula 13 ~A Sociedade. seus socios e administradores obrigam-se a resolver, pormeio de
arbitragem, toda e qualquer disputa ou controversia que possa surgir entre eles, relacionada ou
oriunda, em especial, da aplicagao, validade, eficacia, interpretaqao, violaqao e seus efeitos,
das disposi9oes contidas na Lei e neste Contrato Social.

Parasrafo Prhneiro - A arbitragem tera sede em Sao Paulo, ficando desde ja eleita a
Camara de Mediafao e Arbitragem da Associaÿao Comercial da Bahia como entidade
competente para conhecer, processar e julgar as disputas e/ou controversias
raencionadas no caput desta clausula, devendo ser respeitadas, obrigatoriamente, as

regras de arbitragem de tal camara. O idioma oficial da arbitragem sera o portugues, e
a arbitragem sera regidapela legislasao brasileira.

Parasrafo Sesundo - Sem prejuizo da validade da clausula arbitral, qualquer das
partes do procedimento arbitral tern o direito de recorrer ao Poder Judici&rio com o
objetivo de, se e quando necessario, requerer as medidas cautelares de proteqao de
direitos, em procedimento arbitral instituido ou ainda nao instituido, sendo que, tao-

Iogo qualquer medida dessa natureza seja-lhe concedida, a competencia para a decisao
de merito deve ser imediatamente restitulda ao tribunal arbitral instituido ou a ser
instituido. Para os fins deste parigrafo, sera competente o foro da Comarca de
Salvador, Estado da Bahia, com expressa exclusao de todos os demais, por mais
privilegiado que seja.

capItuloVI
RESPONSABELIDADEDOSSERVIÿOSDEENGENHARIA

Clausula 14 - A execuqao e a responsabilidade dos serviqos tdcnicos de engenharia a serem
prestados pela Sociedade serao partilhadas por tecnicos da Sociedade, devidamente
babifitados e registrados em Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura- CREA.

capitulovn
EXERClCIOSOCIALEDEMONSTRATESFINANCEIRAS

Clausula 15 - O exercicio social coincidira com o ano civil. Ao final de cada exercickxserao
elaborados o balanqo patrimonial e a demonstrafao de resultados, cdpia dos quais seraor
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distribuidas a todos os socios com antecedencia minima de 30 (trinta) dias da data marcada
para realizaÿao da reuniao anuai de socios. Baiancetes provisdrios poderao ser levantados a

qualquer tempo, inclusive para fms de distribuipoes intermediarias ou intercalares de lucros,
caso os socios assira o decidam.

Clausula 16 - 0 lucro liquido apurado ao final do exercicio social tera destinagao
determinada pelos socios representando no minimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital
social. Caso os socios deteiminem a distribui9§o dos lucros, estes serao distribuidos na

proporpao da participaÿo dos socios no capital social. Nenhum dos sdcios tern direito a

qualquer parcela dos lucros antes que seja tomada uma decisao expressa sobre sua destina9ao.

CAPITULOVm
LIQUIDACAODA SOCIEDADE

Clausula 17 - Era caso de liquidaqao ou dissolucao da Sociedade, os sdcios representando no
minimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social nomearao urn liquidante e, neste

caso, os bens da Sociedade serao usados para a quitapao de seus debitos, sendo que eventual
saldo sera distribuido entre os sdcios, napropoÿao de sua participa9ao no capital social.

Clausula 18 - Em caso de retirada, "dissolu9ao, exclusao, tnorte ou falencia de qualqtier Sdcio,
a Sociedade nao se dissolved, salvo se assim detenninado por socios representando, no
minimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social remanescente. Os haveres do socio
retirante, dissolvido, excluido, falecido ou falido serao calculados com base em balan90
especial levantado pela Sociedade na data do evento e serao pagos a ele, a seus berdeiros ou a
seus sucessores, conforme o caso, no pra2o de 6 (seis) meses, contados da data de ocorrencia
do evento.

capItuloIX
DELIBERATESEALTERACOES docontratosocial

Clausula 19 - As delibera9oes dos socios serao sempre tomadas em reuniao, exceto conforme
previsto na IegisIa9ao aplicavel e no prescnte Contrato Social, sendo dispensadas a reuniao ou
assembleia quando todos os socios decidirem, por escrito, sobre a materia que seria objeto
delas.

Parasrafo 1°- Nos termos da legisla9ao aplicdvel, a Sociedade devera realizar
anualmente uma reuniao de sdcios, nos 04 (quatro) primeiros meses do ano. Est
reuniao devera aprovar as demonstra9oes financeiras que deve incluir, dentre outros
relatdrios, o balan90 patrimonial e o de resultado economico referente ao ÿtercicio
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social encerrado em 31 de dezembro do aiio anterior; decidrndo sobre a distribuigao de
dividendos, se houver.

Parazrafo 2°- A convocagao das reunioes sera feita por carta registrada com aviso de
recebimento com, no minimo, 8 (oito) dias de antecedencia da data marcada para a
realizagao da reuniao.

Pardsrafo 3°- As deliberagoes sociais, inclusive as relativas as alteragoes do Contrato
Social, transformagao e exclusao de sbcios, serao tomadas por socios detentores de, no

minimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, exceto se raaior quorum for
exigido por lei."

E por estaremjustas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (tres) vias
de igual teor, na presenga das testemunhas abaixo assinadas, que a tudo assistiram.

Salvador, 13 demargo de 2014.

RevttaEngenharia S.A.

s Rodrigo Feltre
Adnainistratfilo,Financeiro

Carlos Albe es de Almeida Jtinior

l*<- 3 ci.

Rejnaldo Bomfim de Carvalho Feireira
Diretor de Operagoes

<d$P7
<T-afh*yuId Koshitmura

DiretoresXleitos:

ReMaldo Bomfim de Carvalho Ferreira
.ÿdii'fhPICiCphu-L
Stenio de ifritto Silv/Jvmior

97384325
iÿeBprotocoto 14/074046-5, DE 1510412014

trataheiito DE KES1DD0S ltda H£UO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL
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3'Alteracao e Consolidacao do ContratoSocialpa

Bauric-Bahia Transfer£ncia ETratamento DeResiduosLtda.

CNPJ N°03.558.482/0001-98
NIREN0 29.203.409.901

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

(a) REVITA ENGENHARIA S.A., sociedade por agoes com sede na Capital do Estado de
Sao Paulo, na Rua Bela Cintra, 967, 9° andar, cj. 92, Consolagao, CEP 01415-003, inscrita no
CNPJ/MF sob n.° 08.623.970/0001-55, com seus atos constitutivos devidamente arquivados
perante a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo ("XUCESP") sob o NIRE 35.300.338.952,
neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. HenriqueMartinezAndion, brasileiro,
casado, engenbeiro civil, portador da Cedula de Identidade RG n° 154460770 SSP/BA e

inscrito no CPF/MF sob n° 232.361.165-87 e por seu Diretor Administrativo Financeiro, Sr.
Lucas Rodrigo Feltre, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cedula de
Identidade RG n°25.593.869-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 173.624.868-55, ambos
residentes e domiciliados na Capital do Estado de Sao Paulo, com enderego profissional na ,
domiciliado na Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Bela Cintra, 967, 9° andar, cj. 92,
Consolagao, CEP 01415-003; e

O

(b) Tadayuki YOSHIMURA, brasileiro, casado, engenbeiro industrial, portador da Cedula
de Identidade RG n°2.962.768 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 014.355.404-25,
residente e domiciliado na Capital do Estado de Sao Paulo, com enderego profissionalna Rua

Bela Cintra na 967 — 10° andar, Consolagao, CEP 01415-003,

unicos socios representando a totalidade do capital social da Battre - Bahia
Transper&ncia ETratamento De ResIduos Ltda., sociedade empresaria limitada com
sede na Capital do Estado da Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto, Km 6,5, s/n°, CEP 41.225-190,
bairro Sede, inscrita no CNPJ/MF sob n.u 03.558.482/0001-98, com seus atos constitutivos
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia ("JUCEB") sob o NIRE
29.203.409.901, em sessao de 25.01.2010 e 2n e ultima Alteracao do Contrato Social, datada
dtt 13.03.2024, ragistrada na JUCEB sob n" 97384325, em sessao de 02.06.2014
("Sociedade").

tem entre si, justo e acordado, por unanimidade, alterar e consolidar o Contrato Social da
Sociedade, sendo dispensada a reuniao ou assembleia dos s6cios, confonne o artigo 1.072, §
da Lei n° 10.406/02 ("Codigo Civil"'), de acordo com os seguintes termos e condigoes;
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1.1. Primeiramente, os s6cios decidem excluir os Paragrafos da Clausula 8n do pGEtrato
Social, passando a Clausula 8a a vigorar com a seguinte redacao: ' "

f r; r r- r.
<• t. t
t (:

"Clausula 8 -A Diretoria sera composta por, no minimo, 2 (dots) e, no mtfxWol 5
(cinco) membros, socios on nao, eleitos e destituiveispelos socios, com mandato cle 2
(dois) anos, sendo permitida a reeleigdo. Um dos membros (era a designagao de
Diretor Presidente e os demais serao oportunamente denominados. "

1.2. Ato ccmtinuo, os socios aprovam a reelei9&o dos atuais administradores, Sr. Reinaldo
Bomjim cle Carvalho Ferreira,como Diretor Presidente e Sr. Stenio de Britto Silva Junior,
como Diretor Geral, ambos qualificados abaixo, com mandato ate 30.04,2017, restando a
Diretoria da Sociedade composta da seguinte forma:

- Diretor Presidente: Reinaldo Bomfim de Carvalho Ferreira, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da Cedilla de Identidade RGn° 2.076.095 SSP/BA e inscrito
no CPF/MF sobn° 317.828.925-91, domiciliado na Capital do Estado daBabia naRua
Direta da MataEscura, s/n.° - Mata Escura, CEP 41.225-190; e

- Diretor Geral: Stenio de Britto Silva Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Cedula de Identidade RG n°03.424.642-80 SSP/BA, inscrito no CPF/MF
sob n°413.838.425-15, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da
Bahia, com endereÿo professional na estrada Cia-Aeroporto, Km6,5, CEP 41.225-190.

Os Diretores ora reeleitos declaram que nao estao legalmente impedidos de assumir tais
cargos, nem estao condenados a pena que vede, ainda que temporariameute, o acesso a cargos
publicos, oupor crime falimentar, de prevaricaÿao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrencia, contra as relates de consumo, a fe publica ou a propriedade.

1.3. Por fim, em razao das deliberates tomadas acima, resolvem os socios consoiidar o

Contrato Social, o qual, com as alteraÿoes acima ja incluidas, passa a vigorar com a seguinte
redagao:
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"CONTRATO SOCIAL DA I * ;
BATTRE-BAJHIA TRANSFERENCIA E TRATAMENTO DE RESIDUOS I[TI

ft! 6

CNPJ N° 03.558.482/0001-98
NIREND 29.203.409.901

CAPITULOI
DENOMINAÿAO,SEDEEPRAZODEDURAÿAO

Clausula 1 - A Sociedade denomina-se BATTRE - BAHIA TRANSFERENCIA E
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA., regendo-se pelo presente Contrato Social e, em
caso de omissao deste, pelas disposi9oes legais aplicaveis especificamente as sociedades
limitadas e, subsidiariamente, pelas disposi9oes aplicaveis as sociedades por a9des.

Clausula 2 - A Sociedade tem sede e foro na Comarca e Municipio de Salvador, Estado da
Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto, Km 6,5, s/n°, CEP 41.225-190, bairro Sede, podendo por

resohifiio dos socios abrir, manter e fechar filiais, em qualquer parte do territorio nacional.

Clausula 3 - O prazo de durapao da Sociedade sera igual ao periodo necessario para o
cumprimento integral do Contrato de Concessao firmado pela Sociedade com a Prefeitura
Municipalde Salvador, incluindo suas eventuais prorroga9oes, acrescido de seis meses.

CAPITULOII
OBJETO SOCIAL

Clausula 4 - A Sociedade tem por objeto, exclusivo e especifico, a prestagao de servos,
mediante concessao, de destinapao final de residuos sdlidos urbanos e tratamento de residuos
de servi9os de saude no Municipio de Salvador, Estado da Bahia, na forma especificada no
Edital de Concorrencia Publics n° 004/99, desenvolvido pela Secretaria Municipal de
Servi9os Publicos da Prefeitura Municipal de Salvador e respectivo contrato de concessao,
inclusive venda do biogds obtido a partir da decomposi9§o bioldgica de materia orgamca.
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CAPITULOm
CAPITAL SOCIAL

Clausula 5 - O capital social, totalmente integralizado, 6 de RS 1.400.000,00 (urn inil£s() e
quatrocentos mil reais) dividido em 1.400.000 (um milbao e quatrocentas mil) quqUiS£tiom
valor nominal de R$ 1,00 (ummil reais) cada uma, assim distribuidas aos socios: * *

<P MHMI ill
Revita Engenharia S.A. 1.399.999 1.399.000,00

Tadayuki Yoshimura 1 1.000,00

TOTAL 1.400.000 1.400.000,00

O
Q

Parasrafo Primeiro - Na forma do disposto no artigo 1.052, da Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, a responsabilidade de cada sdcio 6 restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizaÿao do capital social.

Pardwafo Scewido -Em cumprimento ao disposto no Edital de Concorrencia Publica
nD 004/99, promovido pela Secretaria Municipal de Serviÿos Piiblicos da Prefeitura
Municipal de Salvador, fica vedada a cessao e transfer€ncia, a qualquer titulo que scja.
das quotas do capital social a terceiros, antes do inicio da operagao dos serviÿos que
formam o objeto social.

Parderafo Terceiro -O disposto no par&grafo segundo acima nao se aplica aos casos
de cessao e transferencia feitas, a que titulo seja, entre as acionistas fundadoras ou
dclas para sociedade na qual detenha mais de 50% (cinqiienta por cento) do capital
social com direito a voto ou pela sociedade que as controlem.

Clausula 6 - As quotas sao indivisfveis em relaÿao ii Sociedade e cada uma delas dar& direito
a um voto nas deliberates sociais.
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CAP1TUL0IV
ADMINISIRA£AO

Clausula 7 - A Sociedade sera admim'strada por uma Diretoria que tera as atiabufÿQes
conferidas por lei e pelo presente Contrato Social. (trt'tiC

t * «

* » >J

DIRETORIA

Clausula 8 — A Diretoria sera composta por no minimo 2 (dois) e no maximo 5 (cinco)
membros, sdcios ou nao, eleitos e destitui'veis pelos socios, com mandato de 2 (dois) anas.
sendo permitida a reeleiipao. Dm dos membros tera a designagao de Diretor Presidente e os
demais serao oportunamente denominados.

Clausula 9 - Compete h Diretoria a administragao dos negdcios sociais em geral e a pratica,
para tanto, de todos os atas necessarios ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais
seja por lei oupelo presente Contrato Social, exigida aprovagao previa dos socios.

Parazrafo Unico -As seguintes mat&ias serao objeto de deliberate em Reuniao de
Socios:

0

a) orientagao geral dos negocios da Sociedade, definindo sua missao, objetivos e
diretrizes, em especial, definindo e aprovando o piano estrategico, os
respectivos pianos plurianuais, orgamentos anuais e programas anuais de
dispendios e investimentos da Sociedade, acompanhando suas implementagdes;

b) avaliagao formal dos resultados de desempenho da Sociedade, da Diretoria e,
individualmente, de seus membros;

c) fiscalizar a gestao dos Administradores, examinar, a qualquer tempo, os livros
e pap&s da Sociedade, solicitar informatics sobre contratos celebrados ou em

via de celebragao, e quaisquer outros atos;

d) autorizarpreviamente

I. contratapao de fmanciamentos ou emprdstimos cujos valores isolados
sejam superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos milreais);

contratagao de financiamentos ou emprestimos em moeda estrangeira;H.

m

IV.

aquisigao, aumento, redugao ou venda de participagao em outras
sociedades ou consorcios;

alienagao de bens do ativo permanente com valor unitario superior a RS
500.000,00 (quinhentos milreais);
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V. constitui?ao de 6nus reais com valor superior a R$ 500.000,00 (quiiÿiqiÿos

milreais); ift
t

c.

VI. assinatura de contratos com clientes publicos ou privados cujacrase&ta
mensal seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

'ÿ t ' C A J
V t 1

VII, a aquisi?ao de bens destinados a manutenqao da capacidade prodtitivfi ja
existente (capex de manuten9ao) de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhao de reais);

VEL a aquisipao de bens destinados ao aumento da capacidade produtiva ja
existente (capex de desenvolvimento) de valor superior a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais); e

IX. celebraqao de quaisquer contratos que constituam onus a Sociedade, com

valor individual superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por mes,
inclusive prestapao de garantias a coligadas, controladas, sociedades em
que a Sociedade participe como socia quotista ou acionista (direta ou

indireta) e ks sociedades pertencentes ao mesmo grupo empresarial da
Sociedade.

e) escolher e destituir os auditores independentes;

f) deliberar sobre a abertura e encerramento de filiais e/ou quaisquer outros

estabelecimentos;

g) orientar o voto da Sociedade nas reunioes de socios e nas assembleias gerais de
acionistas de outras sociedades nas quais a Sociedade participe;

h) aprovar a politica de remunera?ao e beneficios dos empregados da Sociedade,
bem como propor aos sdcios eventual participapao dos empregados nos lucros
ou resultados da Sociedade;

® i) zelar pela aplicaijao do Codigo de Conduta e o Regimento Interno da Comissao
de fitica de sua controladora;

j) zelar pela aplicaqao da Politica de Gestao de Riscos de sua controladora;

k) determinar a contratafao dos especialistas e peritos necessarios para melbor
instruirem as materias sujeitas as suas deliberaqoes; e

1) zelar pela adopao das boas pr&ticas de governan?a corporativa pela Sociedade.
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Clausula 10 - Observado o disposto nos paragrafos desta Clausula, todos os doctisie'at&s,
inclusive contratos, que criem obrigagoes para a Sociedade ou desonerein terceiros de
obriga9des para com a Sociedade deverao, sob pena de nao produzirem efeitos contra a
mesma, ser assinados:

I- pelo DiretorPresidente, em conjunto com umoutro Diretor;
H- pelo Diretor Presidente em conjunto com um procurador constituido nos

tennos da Clausula 11;
III- por qualquer dos Diretores em conjunto com um procurador constituido nos

tennos da Clausula 11, desde que o ato, documento e/ou instrumento contratual
nao envolva quantia superior a RX 500.000,00 (quinhentos mil reais);

IV- isoladamente por qualquer um dos Diretores ou por um procurador constituido
nos termos da Clausula 11, porem limitadamente a casos expressamente
autorizados em reuniao dos socios da Sociedade nesse sentido, ou, para a
pratica dos atos constantes do paragrafo 1° do presente artigo;

V - conjuntamente por dois procuradores constituidos nos termos da Clausula 11,
porem limitadamente a casos expressamente autorizados em reuniao dos socios
da Sociedade nesse sentido; ou

VI - nos casos previstos no paragrafo 3° do presente artigo, por 2 (dois)
procuradores constituidos, em conjunto, nos termos da Clausula 11.

Parderafo 1° - A Sociedade podera ser representada isoladamente pelo Diretor
Presidente, por qualquer um de seus Diretores ou por um procurador constituido nos

termos da Clausula 11: (i) na pr&tica dos atos de administraipao perante repartÿoes
piiblicas federal, estadual, municipal, autarquias, empresas publicas ou mistas,
inclusive representafao ativa ou passiva da Sociedade, em juizo ou fora dele; (ii) na

apresentaÿao de propostas em licita9oes publicas e particulares; (iii) na assinatura de
correspondencia e atos de simples rotina; (iv) no endosso de titulos para efeitos de

cobran9a ou deposito, inclusive vistos em medi9oes e seus respectivos recebimentos,
sempre em nome da Sociedade, em instituigoes financeiras; e (v) nas hipoteses em que
a representa9ao isolada da Sociedade, pelo Diretor Presidente, por umoutro Diretor ou

procurador seja expressamente autorizada em reuniao dos socios da Sociedade nesse
sentido. V
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Parasrafo 2° - A Sociedade podera ser representada nas reunioes de socios qqtqqs

assembleias gerais de sociedades de que a Sociedade participe como soma® on
acionista: (i) pelo Diretor Presidente, isoladamente; (ii) por dois Diretores0°em
coujunto; ou (iii) por dois procuradores constituidos nos tennos da Clausula 11.C c C Q C c

t « C

Parasrafo 3° - A Sociedade podera ser representada por 2 (dois) procuracies
constituidos na forma da Clausula 11 abaixo perante institutes financeiras, publicas
ou privadas, em quaisquer de seus departamentos e divisoes, exclusivamente para a
assinatura de propostas e documentos em geral para abertura de contas bancarias e

para opera-las, emissao, assinatura e endosso de cheques, saques e recibos, autorizaÿao
de debitos em conta corrente, transferencias e pagamentos por meio eletronico ou
cartas, solicitafao de extratos de conta coiTente e requisi?ao e retirada de taldes de
cheques, compra e venda de moedas estrangeira, incluindo a assinatura dos respectivos
contratos de cambio.

Clausula 11- As procura<?des outorgadas pela Sociedade deverao ser assinadas pelo Diretor
Presidente em conjunto com um outro Diretor, devendo especificar expressamente os poderes
conferidos, devendo conter expressa veda<?ao quanto a possibilidade de substabelecimento das
mesmas, bem como determinar o prazo de respectiva validade, limitando este a, no m&ximo,
umano.

Parasrafo 1° - As procura<?oes adjudicia outorgadas pela Sociedade poderao ser
assinadas pelo Diretor Presidente isoladamente.

Parasrafo 2°- A restri9ao quanto ao substabelecimento e ao prazo previstos no caput
desta Clausula nao se aplicam as procuracies adjudicia.

Q Clausula 12 - E vedado aos administradores e aos procuradores da Sociedade obrigar a

mesma em negocios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em
nome da mesma ou conceder avais, fiangas e outras garantias que nao sejam necessarias a

consecu9ao do objeto social, ressalvadas as garantias a sociedades pertencentes ao mesmo
grupo empresarial da Sociedade.

CAPITULO V
DOJUiZOARBITRAL

Clausula 13 -A Sociedade, seus socios e administradores obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvÿrsia que possa surgir entre eles, relacionada \
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oriunda, em especial, da aplicagao, validade, eficacia, interpretagao, violagao e seus qfpftpji,
das disposigoes contidas na Lei e neste Contrato Social. euttt
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Parazrcifo Primeiro - A arbitragem tera sede em Sao Paulo, ficando desde ja «eleitata
Camara de Mediagao e Arbitragem da AssociagSo Comercial da Bahia como entidade
competente para conhecer, processar e julgar as disputas e/ou controverejas
mencionadas no caput desta clausula, devendo ser respeitadas, obrigatoriamente, as
regras de arbitragem de tal camara. 0 idioma oficial da arbitragem sera o portugues, e
a arbitragem sera regida pela legislagao brasileira.

Parap-afo Sezimdo - Sem prejuizo da validade da clausula arbitral, qualquer das
partes do procedimento arbitral tem o direito de recorrer ao Poder Judiciario com o
objetivo de, se e quando necessario, requerer as medidas cautelares de protegao de
direitos, em procedimento arbitral instituido ou ainda nao instituido, sendo que, tao-
logo qualquer medida dessa natureza seja-lhe concedida, a competencia para a decisao
de merito deve ser imediatamente restituida ao tribunal arbitral instituido ou a ser

instituido. Para os fins deste paragrafo, ser& competente o foro da Comarca de
Salvador, Estado da Bahia, com expressa exclusao de todos os demais, por mais
privilegiado que seja.

CAPfTULO VI
RESPONSABILIDADEBOSSERVIÿOSDEENGE1SHARIA

Clausula 14 - A exccugao e a responsabilidade dos servigos tecnicos de engenharia a serem

prestados pela Sociedade serao partilhadas por tdcnicos da Sociedade, devidamente
habilitados e registrados em Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura -CREA.

CAP1TUL0VII
EXERCICIOSOCIALEDEMONSTRATESFINANCEIRAS

Clausula 15 - O exercfcio social coincidira com o ano civil. Ao final de cada exercicio serao
elaborados o balango patrimonial e a demonstragao de resultados, copia dos quais serao
distribuidas a todos os sdcios com antecedencia minima de 30 (trinta) dias da data marcada
para realizagao da reuniao anual de sdcios. Balancetes provisorios poderao ser levantados a

qualquer tempo, inclusive para fins de distribuigoes intermediarias ou intercalares de Iucrqÿ(\
caso os sdcios assim o decidam.
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Clausula 16 - 0 lucio liquido apurado ao final do exercicio social tera destÿlqifo
determinada pelos socios representando no minimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital
social. Caso os sdcios determinem a distribuicao dos lucres, estes serao distributes eua.... . c C

propoipao da participaÿo dos socios no capital social. Nenhum dos socios tera ditetfcua
qualquerparcela dos lucres antes que seja tomadauma decisao expressa sobre sua destllnaÿaO.

CAPITULOVin
LTQXJIDAÿAODA SOCIEDADE

Clausula 17 - Em caso de liquida9ao ou dissolu9ao da Sociedade, os socios representando no

minimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social nomearao um liquidante e, neste
caso, os bens da Sociedade serao usados para a quita9§o de seus debitos, sendo que eventual
saldo sera distribuido entre os sdcios, napropoÿao de sua participavao no capital social.

Clausula 18 - Emcaso de retirada, dissolu9ao, exclusao, morte ou falencia de qualquer socio,
a Sociedade nao se dissolvera, salvo se assim determinado por socios representando, no
minimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social remanescente. Os haveres do socio
retirante, dissolvido, excluido, falecido ou falido serao calculados com base em balan?o
especial levantado pela Sociedade na data do evento e serao pagos a ele, a seus herdeiros ou a
seus sucessores, conforme o caso, no prazo de 6 (seis) meses, contados da data de ocorrencia
do evento.

c
CAPITULO EX

DELIBERATESEALTERAfÿOES DOCONTRATO SOCIAL

Clausula 19 - As deliberagoes dos socios serao sempre tomadas em reuniao, exceto conforme
previsto na legisla9ao aplicavel e no presente Contrato Social, sendo dispcnsadas a reuniao ou

assembleia quando todos os socios decidirem, por escrito, sobre a materia que seria objeto
delas.

Pardsj-gfo Primeiro- Nos termos da legisla9ao aplicavel, a Sociedade devera realizar
anualmente uma reuniao de sdcios, nos 04 (quatro) primeiros meses do ano. Esta
reuniao devera aprovar as demonstra9oes financeiras que deve incluir, dentre outros
relatorios, o balan90 patrimonial e o de resultado economic© referente ao exercicio
social eucerrado em 31 de dezembro do ano anterior, decidindo sobre a distribui9ao dj
dividendos, se houver.

Pÿgina 10 de 11
da 3a AlteragSo do Contrato Social da
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Parazrafo Sezimdo- A convoca9ao das reunifies sera feita por carta registrada»QQm
aviso de recebimento com, no minimo, 8 (oito) dias de antecedencia da data nSSfc'alia
para a realiza9ao da reuniao. % e

c

c o c r c c

Parderafo Terceiro- As delibera9fies sociais, inclusive as relativas as altera9fies tlo
Contrato Social, transformapao e exclusao de socios, serao tomadas por 'socios
detentores de, no minimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, exceto se

maior quorum for exigido por lei."

Epor estaremjustas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (tres) vias
de igual teor, na presen9a das testemunbas abaixo assinadas, que a tudo assistiram.

Salvador, 30 de abril de 2015.

RevitaEngenhawa S.A.

ÿHenrique Martinez Andion
Diretor Presidente

is Rodrigo Feltre
Diretor Administrative Financeiro
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BATTRE- BAHIATRANSFERENCE ETRATAMENTO DEj;ESfDt|OS;LJPA:.

CNPJ/MF n° 03.558.482/0001-98
NIREn°29.203.409.901

Ata daREUNIAO DOS S6C1QS
REALIZADA EM2 DE JULHO DE2015

L DATA,HoraE Local da REUNIAO: Realizada no dia 2 de julho de 2015, as 1OhOO,
na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto,
s/n°, km 6,5, BaiiTo Sede, CEP 41225-190.

H. CONVOCACAO E PRESENCA: Em decorrencia da presenga de socios representando
m--' 100% (cem por cento) do capital social, restaram dispensadas as convocagoes, conforme

previsto no artigo 1.072, §2° da Lei 10.406/2002.

III. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Reinaldo Bomfim de Carvalho Ferreira
e secretariados pelo Sr. Lucas Rodrigo Feltre.

IV. DELIBERATES: Diante da renuncia formulada pelo Diretor Geral, Sr. Stenio de Britto
Silva Junior, por meio de carta enderegada a Sociedade na data de hoje, os socios agradecem

»

ao diretor que ora deixa suas fungoes, pelos relevantes servigos prestados quando do exerclcio
de seu cargo e, ato continuo, aprovaram os socios, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas
ou restrigoes, a eleigao do Sr. Gustavo Andrade Nunes, abaixo qualificado, para o cargo de
Diretor Geral, com mandato a encerrar-se juntamente com o mandato do Diretor Presidente,
qual seja, atS 30.04.2017, restando a Diretoria da Sociedade composta da seguinte forma:

; - Diretor Presidente: Reinaldo Bomfim de Carvalho Ferreira, brasileiro, casado,

ÿ engenheiro civil, portador da Cedula de Identidade RG n° 2.076.095 SSP/BA, inscrito no

CPF/MF sob o n° 317.828.925-91, domiciliado na Capital do Estado da Bahia, na Rua Direita
da Mata Escura, s/n°, Mata Escura, CEP 41.225-190; e

- Diretor Geral: Gustavo Andrade Nunes, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cedula de Identidade RG n° 2.010.549-57 SSP/BA, inscrito CPF/MF sob o n° 899.559.355-
53, residente e domiciliado na Capital do Estado da Bahia, na Rua Desembargador Baldoino
Andrade, 211, apto. 102, Chame Chame, CEP 40.157.180.

O Diretor ora eleito declara que nao esta legalmente impedido de assumir seu cargo, nera
condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por
crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra

FF f\Oc7"/
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/JUCEBS
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa! da
concorrencia, contra as relapoes de consumo, a fe publica ou a propriedadc. * ***ÿ

t c r «
e r o c u c f

kl.?nor
V. ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA Ata*. Nada mais havendo a ser tratado e
inexistindo qualquer outra manifestapao, foi encerrada a presente reuniao, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada confonne, foi por todos assinada,

Mesa:

Socios:

Salvador, 2 dejulho de 2015.

to J? &IJL <rPRdnaldo Bomfun oeCarvalno Ferreira
Presidente

44ÿ
I£tiVlTA'ENGenharia S.A.

p. Henrique Martinez Andion

X

Luci odrigo Feltre
Secretario

MURA

Diretor eleito:

Gus

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/07/2015 SOB N°: 97482486

itfCEBprotocolo: 15/070280-9, DE 10/07/2015
W/.. is!, .

Empresa:29 2 0340990 1
BATTBE - BAHIA TRANSPERfiNClA E
TRATAKENTO DE RESiDUOS LTQA HELIO PQRTELA RAMOS

SECRETARIO-GERAL

cohf£WD°

Dp



I "O

r. t, * *c t r r
f: P

FL.PUOC.

JUCEB \
*7

BATTRE- BAHIATRANSFERÿNCIA ETRATAMENTOlDEÿREStDUOSLTDA.

CNPJ/MF n°03.558.482/0001-98
NIREn029.203.409.901

Ata daReuniao DOS Socios
Realizadaem 1"de Setembro pe2015

I. Data, Hora E local da REUNIAO: Realizada do dia 1° de setembro de 2015, as
17h00, na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Baliia, na Estrada Cia-
Aeroporto, s/n°, laa 6,5, Bairro Sede, CEP 41225-190.

II. CONVOCACAO E Piiesenca: Em decorrencia da presenfa de socios representando
100% (cem por cento) do capital social, Testaram dispensadas as convoca<?oes, conforme
previsto no artigo 1.072, §2° da Lei 10.406/2002.

III. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Martinez Andion e
secretariados pelo Sr. Lucas Rodrigo Feltre.

IV. Deliberates: Diante da renuncia fonnulada pelo Diretor Presidente, Sr. Reinaldo
Bontfim de Carvalho Fcrreira, por meio de carta enderesada a Sociedade na data de
31.08.2015, os socios agradecem ao administrador que ora deixa suas fun9oes, pelos servi§os
prestados quando do exercicio de seu cargo. Ato continue, resolvem os socios, por
unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restriÿoes, eleger o Sr. Manro Renan Pereira
Costa, qualificado abaixo, como Diretor Presidente, com mandato ate 30.04.2017, o qual,
presente a reuniao, tomou posse e declarou nao estar Iegalmente impedido de assumir seu

cargo, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos, ou por crime falimentar, de prevaricatpao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema fmanceiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrencia, contra as relaqaes de consumo, a fe publica ou a propriedade; ficando a

Diretoria da Companhia, commandato unificado ate 30.04.2017, assim composta:

- Diretor Presidente: Mauro Renan Pereira Costa, brasileiro, solteiro, biologo, portador da
Cedula de Identidade RG nu 2887029 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o n° 648.253.882-72,
domiciliado na Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Bela Cintra, 967, 9° andar, cj. 92,
Consolagao, CEP 01415-003; e

jrp,-
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- Diretor Geral: Gustavo Attdrade Ntines, brasileiro, casaBoÿ qngeiflieir© oivil, porLadoflia
Cddula de Identidade RG n° 2.010.549-57 SSP/BA, instfrito CPF/MF sob'o n° 899.559.355-
53, residente e domiciliado na Capital do Estado da Bahia, na Rua Desembargador Baldoino
Andrade, 211, apto. 102, Chame Chame, CEP 40.157.180.

JUCEB

FL. FJiUC.

V. Encerramento E Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e
inexistindo qualquer outra manifestagao, foi enceirada a presente reuniao, da qual se lavrou a
presente ata que, tida e achada conforme, foipor todos assinada.

Salvador, 1° de setembro de 2015.

Mesa:

ienriqueMartinez Andion
Presidente

Lodrigo Feltre
Secretario

Sdcios:

/KEVITA ENGENHARIA S.A.
p. HenriqueMartinez Andion

Diretor elcito:

Mauro RenanPereira Costa
Diretor Presidente

tfe JUNTA COMER'CIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO 0 REGISTR0 EM: 27/10/2015 SOB N°: 97510517

JVGEBProlocoio: 15/089534-8, DE 29/09/2015 \
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BATTRE-BA1IIATRANSFERENCIAETRATAMENTOBERESIBtJOSLTDA.

CNPJ/MF n° 03.558.482/0001-98
NIREa0 29.203.409.901

AtapaReumaoDOSSocios
Realizadaem25 de Julhode 2016

I. Data,Horae Localda ReuniAo: Realizada no dia 25 de julho de 2016, as 1IhOO,
na sede social localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto,
s/n°, km6,5, Bairro Sede, CEP 41225-190.

II. Convocacao e PRESENCA: Em decorrencia da presenpa de socios representando
100% (cem por cento) do capital social, restaram dispensadas as convocapoes, conforme
previsto no artigo 1.072, §2° da Lei 10.406/2002.

HI. Mesa: Os trahalhos foram. presididos pelo Sr. Mauro Renan Pereiia Costa e
secretariados pelo Sra. Deborah Martins Pifieiro.

IV. Deliberates: Diante da renuncia formulada pelo Diretor Geral, Sr. Gustavo
Andrade Nurtes, por meio de carta enderepada a Sociedade na data de hoje, os sdcios
agradecem ao diretor que ora deixa suas funpQes, pelos relevantes servipos prestados quando
do exercicio de seu cargo e, ato continuo, aprovaram os socios, por unaninndade, sem
quaisquer ressalvas ou restripoes, (i) a eleipao da Sra. Deborah Martins Pifieiro, abaixo
qualificada, para o cargo de Diretora Geral; e (ii) a reeleipSo do atual Diretor Presidente da
Sociedade, Sr. Mauro Renan Pereira Costa, tambem qualificado abaixo, ambos com
mandato de 2 (dois) anos contados desta data, restando a Diretoria da Sociedade composta da
seguinte forma:

- Diretor Presidente: Mauro Renan Pereira Costa, brasileiro, solteiro, biologo, portador da
Cedula de Identidade RG nD2887029 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o n°648.253.882-72,
domiciliado na Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Bela Cintra, 967, 9° andar, cj. 92,
Consolapao, CEP 01415-003; e

- Diretor Geral: Deborah Martins Pineiro, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da
cedula de identidade RG n° 03.323.842-17 SSP /BA e inscrita no CPF/MF sob o
n° 398.860.345-72, domiciliada na Cidade de Salvador, Estadq da Bahia, na Estrada Cia-
Aeroporto, s/n°, km 6,5, Bairro Sede, CEP 41225-190.

CONFER00
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Os Diretores ora eleito/reeleito declaram que n3o estao legaLmente impedidos de assumir seus

cargos, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos, ou por crime falimentar, de prevaricaÿao, peita ou subomo, concussao, peculato, ou

contra a economia popular, contra o sistema fmanceiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrencia, contra as relafoes de consumo, a fe publica ou a propriedade.

V. Encerramento e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e

inexistindo qualquer outra manifestayao, foi encerrada a presente reumao, da qual se lavrou a

presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Salvador, 25 dejulho de 2016.

Mesa:

£
MauroRenanPereiraCosta

Presidente
DeborahMatinsPineiro

Secretaria

Socios:

/Zcst-L.*ÿ
Vega Valorizaÿao deResIduos S.A. - WR

p. Mauro RenanPereira Costa
RevitaEngenhariaS.A.

p. Mauro Renan Pereira Costa

Diretores eleito/reeleito:

Mauro RenanPereira Costa
Diretor Presidente

eborahMartins Pineiro
Diretora oeral

9
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BATTRE-BaHIA TRANSFERtNClA E-TrATAMENTO DE ReSIDUOSLTDA. *•••*
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CNPJ/MF n° 03.558.482/0001-98
NIREn°29.203.409.901

ATA DA ReUNIAO DE SOCIOS
Realizada em 02 DE Maio DE 2017

I. Data,Hora E Local da ReuNIao: Realizada no dia 02 de maio de 2017 as
16h30min, na sede social da Battre - Bahia Transferencia e Tratamento de Residues
Ltda., localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto,
km6,5, CEP 41225-190.

II. Convocacao E PresentA: Em decorrencia da presen9a de socios
representando 100% (cem por cento) do capital social, restaram dispensadas as

convoca95es, conforme previsto no artigo 1.072, § 2° da Lei 10.406/02.

III. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Lucas Rodrigo Fcltre e

secretariados pelo Sr. Diego Nicoletti.

IV, DELIBERATES: Aprovar, por unanimidade, as rcnuncias formuladas pelos Srs. Mauro
Rettatt Pereira Costa, brasilciro, solteiro, biologo, portador da Cedula de Identidade RG
n° 2887029 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o n° 648.253.882-72, residente e domiciliado na

Capital do Estado de Sao Paulo, com endere9o professional na Avenida Gon9alo Madeira, 400

FR, 1° andar, Jaguare, CEP 05348-000, ao cargo de Diretor Presidente e Deborah Martins

Pineiro, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cedula de identidade RG n°
03.323.842-17 SSP /BA e inscrita no CPF/MF sob o n° 398.860.345-72, domiciliada na
Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto, s/n°, km 6,5, Bairro
Sede, CEP 41225-190 por meio de cartas endere9adas a Sociedade. Ato continue, resolvem

os socios, por unanimidade, eleger os Srs. Diego Nicoletti e Ricardo Madeira Pontes,abaixo
qualificados, como Diretor Presidente e Diretor Geral, respectivamente, os quais presentes a

reuniao, tomaram posse e declararam n3o estarem legalmente impedidos de assumirem seus
cargos, nem condcnados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos, ou por crime falimentar, de prevaricafao, peita ou suborno, concussSo, peculato, ou

contra a economia popular, contra o sistcma financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrencia, contra as relafoes de consumo, a fe publica ou a propriedade: ficando, portanto, a
Diretoria da Companhia assim composta, com mandato unificado atd a data da realizafSo da
ReuniSo dos Socios que examinara as contas dos administradores do exercicio social encerrado,
em 30 de abril de 2017:

1
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• Diretor Presidente: Diego Nicoletti, brasileiro, casado, engenheiro ambiental,
portador da Cedula de Jdentidade RG n° 29.769.255-0 SSP/SP e inscnto|Jio
CPF/MF sob n° 310.587.088-13. domiciliado na Capital do Estado de Sao*P«wt©,
na Avenida Gon?alo Madeira, 400 FR, Tandar. Jaguard, CEP 05348-000. •"***•

- * •- Diretor Geral: Ricardo Madeira Fontes. brasileiro. casado, administrator de
empresas, portador da Cedula de Jdentidade RG n° 00656301-57 SSP/BA, i%*:rii$
no CPF/MF sob o n°066.673.765-72, domiciliado na Cidade de Salvador, Estado
da Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto, s/n0, km 6,5. Bairro Sede, CEP 41225-190.

V. Encerramento E ASSinatura: Nada mais havendo a ser tratado c inexistindo
qualquer outra manifesta9§o, foi encerrada a presente reuniao, da qual se lavrou a
presente ata que, lidae achada conforme, foi por todos assinada.

Mesa:
Salvador, 02 de maio de 20] 7.

Feltre
Presidente

Diego Nicoletti
Secretario

S6cios:

Reviia-Ejfigenh/dria S.A.
p. Lucas Rodrigo Feltre

Vega VaUi»KsÿioDc Kcsiduos S.A.- VVR
p. Lucas Rodrigo Feltre

Administradores Eleitos:

DiegoNicoletti
Diretor Presidente

RicaaftyMa

Diretor Gefal
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Tcrmo de Posse da Dirctoria ,

* # • • •
No dia 02 de maio de 2017, na sede da Battre — Bahia Transferencia e Tratypjento de
Residuos Ltda. tomaram posse os diretores abaixo qualificados, eleitos em de
c * * *S6cios da Sociedade realizada nessa mesma data, com mandato at£ a data da realyyÿo da
Reumao dos S6cios que examinari as contas dos administradores do exercicio* social
encerrado cm 30 de abril de 2017:

- Diretor Presidente: Diego Nicoletti, brasileiro, casado, engenheiro ambiental,

portador da Cÿdula de Identidade RG n°29.769.255-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF

sob n° 310.587.088-13, domiciliado na Capital do Estado de Sao Paulo, na Avenida

Gonpalo Madeira, 400 FR, 1° andar, Jaguare, CEP 05348-000.

- Diretor Geral: Ricardo Madeira Fontes, brasileiro, casado, administrador de

empresas, portador da Cÿdula de Identidade RG n° 00656301-57 SSP/BA. inscrito

no CPF/MF sob o n° 066.673.765-72, domiciliado na Cidade de Salvador. Estado da

Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto. s/n°, km 6,5. Bairro Sede, CEP 41225-190.

Os diretores declaram n§o estarem legalmente impedidos de assumir seus cargos, nem

condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou

por crime falimentar, de prevaricafao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da

concorrencia, contra as relafoes de consumo, a fe publica ou a propriedade.

Salvador. 02 de maio de 20 17.

Diego Nicoletti

Diretor Presidente

Ricarÿfr

Diretor Geral

JUCEB
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Salvador, 02 de maio de 2017

Aos
- «««««

S6cios da ••••
BATTRE-BAHIA TRANSFERENCE ETRATAMENTO DE RESfcDUOS LXPA-.
Estrada Cia-Aeroporto, Km 6,5, s/n° ÿ " •

Salvador/BA
CEP 41225-190

•«••••

•• «

Ref.: Renuncia ao cargo de Dirctor Presidente

Prezados Senhores,

Venho, pela presente, apresentar meu pedido de renuncia ao cargo de Diretor Presidente da

Battre -Bahia TransferSncia e Tratamento de Residuos Ltda., sociedade limitada com sede na

Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto, Km 6,5, s/n°, CEP 41225-

190, inscrita no CNPJ/MF sob o n°03.558.482/0001-98 (a "Sociedade"!. agradecendo a honra

de ter participado da administraQao da Sociedade e reiterando raeus protestos de elevada

estima e consideragao, outorgando k Sociedade a mais plena, geral, irrevogSvel e irretratavel

quitaqao em virtude do exercvcio da administraqao da Sociedade a qualquer tempo, nada tendo

a reclamar, a qualquer tftulo e a qualquer tempo.

Atenciosamente,

h I

Mauro Renan Pereira Costa

CPF/MF: 648.253.882-72

ÿ ' X. / ' X
JUNTA COMERCIAb-DO ESTADO DA BAHIA\-

JUCeaCERy C0 °REG,STRO>EM: 07/06/2017 SOS N°: 97669700>rfWfce«P,otocoIo. 17/039777-7. DE 06/06/2017 "
Emprÿaa:ÿ9N2 0340990 1
OA1TRS - BAHIA TRAHSPKBfHCIA E'

JRATAHtf/TO DE REStOUOS XTOA ÿ'
\ > S H£Uiq PORTEUA RAMOS

SECRETARIO-GERAL

JUCEB

CONFEr1d0
!!!#Certifico o Registro sob a n° 97669700 em 07/06/2017

Protocolo 170397777 de 06/06/2017
Nome da empresa BATTRE - BAHIA TRANSFERENCE E TRATAMENTO DE RESlDUOS LTDA NIRE 29203409901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 60591627754708
Esta cbpia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2017
por Helio Portela Ramos - Secretario Geral



"Salvador, 02 de maio de 2017

Aos
# •• •»

S6ciosda ••••ft ft

BATTRE-BAHIA TRANSFERENCE ETRATAMENTO DERESIDUOS
Estrada Cia-Aeroporto, Km 6,5, s/n° »ÿ * •
Salvador/BA ******
CEP 41225-190

Ref.:Renuncia ao cargo de Diretora Geral

Prezados Senhores,

Venho, pela presente, apresentar meu pedido de renuncia ao cargo de Diretora Geral da Battre
- Bahia Transferencia e Tratamento de Resi'duos Ltda., sociedade limitada com sede na

Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Estrada Cia-Aeroporto, Km 6,5, s/nn, CEP 41225-
190, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.558.482/0001-98 (a "Sociedade"), agradecendo a honra
de ter participado da administragao da Sociedade e reiterando meus protestos dc elevada

estima e consideragao, outorgando & Sociedade a mais plena, geral, irrevogivel e irretrat&vel

quitagao em virtude do exercfcio da administragao da Sociedade a qualquer tempo, nada tendo

a reclamat, a qualquer tftulo e a qualquer tempo.

Atenciosamente,

Deborah Martins Pifieiro

CPF/MF: 3ÿ98.860.345-72
x X

JUNTA COMERCIAL>DO ESTADO DA BAHIA ÿ
'

iwrtERTlFIC'°°REGISTR0ÿ 07/06/2017 SOB N°: 97669700
ÿ'folocCo: 17/039777-7, DE--Q6/Q6/2Q17 NN

Empres'a:29s"-2 0340990 1
BATI-RH - EAlilA TPJ-J.'SFSRÿHC IA K
TRA7AMSMTO D3 RES!dUQS LTOA
X' \

ÿ X I
HEtlO portela-ramos

SECftETARlO-GERAC

JUCEB

CONFER*00
Certifier) o Registro sob o n° 97669700 em 07/06/2017
Protocolo 170397777 de 06/06/2017
Nome da empresa BATTRE - BAHIA TRANSFERENCE E TRATAMENTO DE RESiDUOS LTDA NIRE 29203409901
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>
Chancela 60591627754708
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2017
por Helio Portela Ramos - Secretario Geral v
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A CGM,
Para encaminhamento e providencias.

Atenciosamente,

JlntdniaL tyfSPemra
Fiscal de C wrtratos />Jr.p

Fftfll/btLAU,

CONFER*00



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

u

Processo: 14813/17
Interessado(a): SESP-Secretaria Municipal de Servigos Publicos *
Assunto: Destinagao final de residuos solidos

A SEFAZ/ORQAMENTO 21 de setembro de 2017

DESPACHO

Encaminhem-se os autos ao setor de orgamento da Sefaz para que seja incluida, se for o

caso, a DeclaragSo de Existencia de Recursos Financeiros e de AdequagSo &s Leis Orgamenterias,

bem como, as Notas de Reserva.

Nayane Alves de Carvalho Santos
Diretora de Departamento
CoordenagSo de Normas e Procedimentos
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
Matrlcula 68889

Ciente.
Proceda-se o iitado.

Margate®

Watrfcula: 66586

Lauro de

Api
Contro

A, 21 de setembro de 2017.

cimento
Municlpio

66536

>'

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4-Loteamento Jardim Aeroporto, Edif.Torres Business 3° Andar
Sala 328-Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PC JOAO THIAGO DOS SANTOS. SN - CENTRO
laurode Freitas - BA
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

7%

Solicitagao / Reserva de Dota£ao
SETEMBRO/2017

f SOLICITANTE _ SituagSo: Em Andlise

6rgSo: 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS SD N°: 576/2017
Responsdvel*. CELENE DINIZ MARQUES ROCHA Data: 22/09/2017

Cadastrado por: Renato de Santana Silva Reservado: 906,837,12

Aprovado por: Processo: 14813/2017

Reg. de Prego: NSo

- classificaqAo
Orgdo:

21 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Unld. Orgamenttrfa: 000800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIQOS P0BLICOS

FungSo: 15 Urbanismo
SubFungSo: 452 Servigos Urbanos

Programa: 3421 CUIDANDO DA INFRAESTRUTURA DE LAURO DE FREITAS

Agao: 2163 MANUTENQAO DOS SERVIGOS DA LIMPEZA URBANA
Natureza de Despesa: 33903900 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurldica

SubElemento: 33903999 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurldica

Fonte: . 0100000 Recursos Ordindrios
k Centro Custo:

Objeto: ADITAMENTO DO CONTRATO DE N° 292/2014

Justlficativa: ADITAMENTO DO CONTRATO DE N° 292/2014

[Produto/Servigo
"

15 - OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
OUTROS SERV1COS OE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Und. Qtd. Estimado Total

UND 1,00 906.837,12 906.837,12

Valor Reservado: 906.837,12

CELENE DINIZ MARQUES ROGHA

COORDENADORA DE EXECUQAO E AVALIACAO
ORQAMENTARIA Mat.46435

Essa despesa fol devidamente reservada Autorizo a solicitagSo da despesa

Solicitada: 22/09/2017

1 •* "

.

..
<5 - : .

Contabllls • GestSo Poblica / / Pdgina 1de 1



M6QCOWUSMOS CRT Dctj-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

MemorandoN0. 255/2017

Lauro de Freitas, 22 de Setembro de 2017.

DA: SUPERINTENDENCE DE ORQAMENTO/SEFAZ
PARA: COORDENAQAODE NORMAS E PROCEDIMENTOS/CONTROLADORIA

Prezado Senhor,

Em resposta ao processo administrative) n° 14813/2017, temos a informar que possui saldo suficiente para contratagSo do objeto
solicitado.

Informamos ainda as Dotagoes Orgamentarias para execugao dos servrgos:

02.0800.2163.33903900.00

Sem mais, para o momenta, desde $ agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Caio Marqu<
Superifitendente De Orgamento



QD

Nd««*riA»c#t*oeiw

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

DECLARA(pAO DE EXISltNCIA DE RECURSOS; DE ADEQUA£AO COM A LEI OR?AMENTARIA ANUAL E DE COMPATIBILIDADE COM 0
PLANO PLURIANUAL E COM A LDO.

Na qualidade de ordenador de despesas do (a) UR Secretaria de Services Publicos, declaro que a despesa prevista estd adequada £ Lei Federal n°
8.666/93, portanto inclulda no Piano Plurianual-PPA, na Lei de Diretrizes Orgamenterias - LDO e na Lei Orgamenteria Anual -LOA.

A despesa prevista preenche os requisites exigidos peia Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto £s normas dos
artigos 16° e 17°. 0 impacto orgamentario-financeiro nSo ultrapassarS os dois exercicios subsequentes {se o impacto ultrapassar dois exercicios
subsequentes devera ser observado todos os aspectos reiativos Ss despesas de duragao continuada).

informamos que a despesa prevista se refere £ despesa com renovagao do contrato de n° 292/2014, conforme classificagao orgamenteria e
financeira, abaixo:

1. Org§o Orgamenterio: 2 1

2. Unidade Orgament&ria: 00 08 00

Estrutura Proaramatica:

1. Programa: 3 4 2 1

2, Ag3o{Proj/Ativ/Op.Esp.): 2 1 6 3

Classificacao Funclonal:

1, Fungao:

2. Sub-fung3o:

Natureza da Despesa

Sub-elemento:

Fonte de Recursos:

1 5

4 5 2

3 3 9 0 3 9

0 0

0 1 0 0 0 0

Declaro a existencia de saldo orgamenterio disponivel e suficiente para o empenho da despesa prevista, oonsiderando o comprometimento do saldo
apresentado com outras despesas j£ existentes e novos processos em andamento.

Declaro, ainda, que os valores do impacto orgamenterio-financeiro que ultrapassarem o exercicio vigente serao incluidos nos valores das despesas do
6rgSo que irao compor a LDO e a LOA para o exercicio subsequente.

Lauro de Freitas/Ba, 22 de Setembro de 2017,

a&bflno
espesa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

FOLHA DE INFORMACAO DE PROCESSO PROCESSO N2 FOLHA N2

14813/2017

A Secretaria de Servigos Publicos

Solicitamos assinatura do ordenador da despesa nas declaragoes de existencia de recursos ,ap6s

l encaminhar para a Controladoria/setor de Normas e Procedimentos._
ÿ_

Sem mais,para o momenta,desde ja agradecemos e subscrevemo-nos._

/ / /
-

Caio Maroues

SuperintenderiteOe Orgamento

Mat.66549

y>

ManRacha Santas,

UCX/.I-)k >k" 'y "• -ap&Mzo/ÿ

i
i



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Processo: 14813/17
Interessado(a): SESP-Secretaria Municipal de Servigos Publicos
Assunto: Destinagao final de residuos solidos

A SespIsetor de contratos 03 de outubro de 2017

DESPACHO

Apos aferigao formal do processo, verificamos inconsistencies no que tange d denominagao

do pedido, uma vez que consta na capa processual o pedido de renovagao do contrato, assim como

no Pac aposto £ contra capa, sendo que, no SDC e na justificativa de fls. 03/04 , consta a informagao

de pedido de prorrogagao ou aditamento de prazo. Neste sentido, solicitamos informagao

especificando a solicitagcio, bem como a devida conformidade nos documentos instrutdrios, a fim e

que seja demonstrada a viabilidade do feito.

Ademais, caso tratar-se de prarrogagSocontratual ( aditamento de prazo) informamos que

deva ser juntado o saldo contratual para a devida averiauac5o de sua conformidade.

Solicitamos ainda que seja observada a valtdade das certidoes acostadas no momento da

devolugSo dos autos a esta Controladoria.

Mo 5
Nayane Alves de Carvalho Santos
Diretora de Departamento i
Coordenag§o de Normas e Procedimentos
Prefeitura Municipal de Laura de Freitas/BA
Matricula 68889

MargaretteLu<ÿna ÿ SilvaCocrdenadwÿEcataljleJwmase ProcWimentos
Controladoria Gere! - PMLF

Matricula: 66586

Ciente.
Proceda-se o solic

Laura de F

Apio
Control

03 de outubro de 2017.

ascimento
ral do Municipio
ula 66536

R.Silvandir F. Chaves, 108QK. Lt 3,4- Loteamento Jardim Aeroporto, Edif.Torres Business3° Andar
Sala 328-Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASÿ

PRAQA JOAO THIAGQ DOS SANTOS, S/N
CENTRO
LAURO DE FREITAS - BA

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO N°: 292/2014

1. Ano: 2017 2.Credor: BATTRE - Bahia Transferencia e Tratamento de Residuos Ltda
4.Gestor(a) do Contrato: Aylton Rocha Santos
5.Secretaria: Secretaria Municipal de Servigos Publicos 6.Valor Global R$: 5.441.022,72
7.0bjeto do Contrato: OestinagSo final de residuos sblidos domiciliares, coletados pelo Dep.de Limpeza Urbana.

B.Tipo de Contrata?5o: Inexigibilidade

Nao9.0correu algum aditivo: Si
9.N°: 0Q7£014

im

Em caso positivo, qua! tipo de aditivo? Valor Prazo aPrazo e valor

3.Vlg§ncia:
Dt.lnicial Dt.Final
04.11.14 04.11,17

N° Ordem N° da N.E N° Nota Fiscal Valor Aditivo (R$) Saldo Anterior (RS) Valor Pago (R$) Saldo Atual (RS) |
00.00.25 88/2014 208 R$ 5 441.022,72 R$ 383 723,53 R$ 5.057.299,19;
00.00.26 88/2014 216 R$ 5.057.299,19 R$ 419.332,87 RS 4.637.966.32
00.00.27 88/2014 221 R$ 4.637.966,32 R$ 386.590.64 R$ 4 251.375,68

00.00.26 88/2014 226 R$ 4.251.375,68 R$ 333.733,79 R$ 3.917.641,89

00.00.29 88/2014 230 R$ 3.917,641,89 R5 381.662,27 R$ 3.535.979,62

00.00.30 88/2014 234 R$ 3.535.979,62 R$ 363.447,40 R$ 3.172.532,22
00.00.31 88/2014 238 R$ 3.172.532,22 R$ 389.966,20 R$ 2.762.566,02
00,00.32 88/2014 •241 R$ 2.782.566,02 R$ 373.906,46 RS 2.408.659,56
00.00.33 88/2014 250 R$ 2.408.659,56 R$ 393.203,57 R$ 2.015.455,99

00.00.34 88/2014 252 R$ 2.015.455,99 R$ 384.970,78 R$ 1.630.485,21

Anexos a este controle:

Autorizapao Financeira

So!icita?3o de Fomecimento
C6pia Nola de Empenho
Nota Fiscal atestada
Copia do Contrato
Copia de aditivo (se houver)

Kit de Regularidade fiscal (Certidoes junto a Fazenda Federal/Estadual/Municipal/FGTS/INSS)

Lauro de Freitas. 13 dejsetembro de 2017.

iu
cha SanVpsAylton Rt

Matricula: 526911
Gestor de£ontratos/sksP

'\N' / O0/ 3 'J-

l-ucianaRÿsÿg
Coordenaÿ de Centratos/$JLP

pmlf/secad

CONFERÿ



*

CAIXA ECONOMfCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriÿao: 03558482/0001-98
Razao Social:BATTRE bahia transference e tratamento de residuo

LTDA
Endereco: av barnabe km 6,5 / barbalho / Salvador / ba / 40301-

155

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo -

FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade: 30/09/2017 a 29/10/2017

Certificagao Numero: 2017093001564471998146

Informagao obtida em 05/10/2017, as 11:50:38.

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Pagina 1 de Cfif

C0NFERID0

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp7VARPes... 05/10/2017
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CAIKA Pare voc&

A CAIXA

Ajuda

os far<i»ileiio&

Navegue pela CAIXA

T3
Home | SERVICOS AO CIDADAO | FGTS Empresa | Consulta

Regularidade do Empregador i Situagao de Regularidade do Empregador
j Historico do Empregador

Historico do Empregador

0 Historico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos
nos ultimos 24 meses, bem como a situagSo de regularidade apurada na
vigencia da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de Janeiro a 22 de abril de
2001.

Inscrigao: 03558482/0001-98
Razao Social: BATTRE BAHIA TRANSFERENCE E TRATAMENTO DE
RESIDUO LTDA

Leitura9 Em'SSao/ Data de Validade Numero do CRF

30/09/2017 30/09/2017 a 29/10/2017 2017093001564471998146

11/09/2017 11/09/2017 a 10/10/2017 2017091100493263285574

23/08/2017 23/08/2017 a 21/09/2017 2017082302175000781521

Q4/08/2017 04/08/2017 a 02/09/2017 201708040210S910081798

16/07/2017 16/07/2017 a 14/08/2017 2017071604235219266027

27/06/2017 27/06/2017 a 26/07/2017 2017062702213064592875

08/06/2017 08/06/2017 a 07/07/2017 2017060801585409868240

20/05/2017 20/05/2017 a 18/06/2017 2017052002135309718709

01/05/2017 01/05/2017 a 30/05/2017 2017050101074623353294

12/04/2017 12/04/2017 a 11/05/2017 2017041201521447973030

24/03/2017 24/03/2017 a 22/04/2017 2017032402035601737801

05/03/2017 05/03/2017 a 03/04/2017 2017030501075198278567

14/02/2017 14/02/2017 a 15/03/2017 2017021402202755776434

26/01/2017 26/01/2017 a 24/02/2017 2017012602052604954483

07/01/2017 07/01/2017 a 05/02/2017 2017010701475765841459

19/12/2016 19/12/2016 a 17/01/2017 2016121901045230731505

30/11/2016 30/11/2016 a 29/12/2016 2016113001435966536577

11/11/2016 11/11/2016 a 10/12/2016 2016111102303136747140

23/10/2016 23/10/2016 a 21/11/2016 2016102305530578412440

04/10/2016 04/10/2016 a 02/11/2016 2016100401333917289385

15/09/2016 15/09/2016 a 14/10/2016 2016091501525478984684

27/08/2016 27/08/2016 a 25/09/2016 2016082701593885555181

08/08/2016 08/08/2016 a 06/09/2016 2016080800461565542362

20/07/2016 20/07/2016 a 18/08/2016 2016072001285985394689

01/07/2016 01/07/2016 a 30/07/2016 2016070102042261273185

12/06/2016 12/06/2016 a 11/07/2016 2016061202151982386119

24/05/2016 24/05/2016 a 22/06/2016 2016052401334275713900

05/05/2016 05/05/2016 a 03/06/2016 2016050501332462600997

16/04/2016 16/04/2016 a 15/05/2016 2016041602230701457186

28/03/2016 28/03/2016 3 26/04/2016 2016032801200349645253

09/03/2016 09/03/2016 a 07/04/2016 2016030909211458818105

19/02/2016 19/02/2016 a 19/03/2016 2016021905295769884886

31/01/2016 31/01/2016 a 29/02/2016 2016013106472225545509

12/01/2016 12/01/2016 a 10/02/2016 2016011203025516848774

24/12/2015 24/12/2015 a 22/01/2016 2015122407340939513544

05/12/2015 05/12/2015 a 03/01/2016 2015120506320578232900

CONFER10ÿ

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSHistoricoStatusRegul.asp 05/10/2017
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%
16/11/2015 16/11/2015 a iS/12/2015 2015lli602480085707890
28/10/2015 26/10/2015 a 26/11/2015 2015102804213622917758

09/10/2015 09/10/2015 a 07/11/2015 2015100905082614921940

20/09/2015 20/09/2015 a 19/10/2015 2015092005120592053905

01/09/2015 01/09/2015 a 30/09/2015 2015090103104635599535

13/08/2015 13/08/2015 a 11/09/2015 2015081303211064848854

25/07/2015 25/07/2015 a 23/08/2015 2015072504585590910826

06/07/2015 06/07/2015 a 04/08/2015 2015070602430958585738

17/06/2015 17/06/2015 a 16/07/2015 2015061704055683148567

29/05/2015 29/05/2015 a 27/06/2015 2015052904255108565611

10/05/2015 10/05/2015 a 08/06/2015 2015051003134643649973

21/04/2015 21/04/2015 a 20/05/2015 2015042102470132130330

02/04/2015 02/04/2015 a 01/05/2015 2015040205363386971979

14/03/2015 14/03/2015 a 12/04/2015 2015031404541394942634

Resultado da consulta em 05/10/2017 as 11:50:27

x Duvidas mais Frequentes

O uso destas informa?oes para os fins previstos em lei deve ser precedido
de verifica?ao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

71

*

C0NFERID0
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSHistoricoStatusRegul.asp 05/10/2017
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CONTROLADORIA GERAL DO WIUNICIPIO

PARECER n°755/2017
ASSUNTO:

Prorrogagao de prazo

UNIDADE .

REQUISITANTE

SECRETARIA
MUNICIPAL DE

PROC. ADM. N°

14813/17

'J

Valor estimado 5.441.022,72]
Objeto Destinacdo final de residuos sdlidos

DA ANALISE

Trata-se de solicitagSo de prorrogaÿSo de prazo por mais 12 meses do contrato n° 292/2014

o qual possui o objeto como servigos de destinagSo final de reslduos sdlidos.

Acostados os documentos instrutdrios, destacamos: SolicitagSo de Despesa e ContratagSo

-SDC (fl. 02); justificativa, fls. 04/05; declaraÿSo de fiscal de contrato, fl. 05; oflcio n° 103/17; contrato

principal e termos aditivos, fls. 08/17; cdpia da Portaria nomeando fiscal de contrato, fl. 18; certiddes

de regularidade fiscats e trabalhista; contrato social da empresa contratada e suas alteragoes, fls.

29/85; Despacho da CNP, fl.87; notas de reserva, fls. 88/90; novo Despacho da CNP, fl. 92; controle

de saldo contratual, fl. 93; nova certidSo de FGTS fls. 94/96.

O processo foi encaminhado a esta Cnp a fim de que fosse aferida sua conformidade

processual baseada na normativa publicada no Di3rio Oficial do Municfpio. Em ato contfnuo,

compulsados os autos, foi verificada inconsistdncias, consoante exarada em Despacho anterior de fl.

87, tendo em vista a disparidade dentre os documentos instrutdrios, uma vez que alguns indicavam

tratar-se de renovafSo contratual, enquanto os demais destacassem como sendo prorrogaÿSo,

momento no qual foi respondido pelo gestor de contratos que o processo trata de aditivo de prazo

(prorroga?3o) e juntando a ficha de saldo, solicitado no aludido Despacho.

Ao retornarem os autos, foi constatada a existdncia de saldo de R$ 1. 630.485,21 reais,

fl.93, suficiente 3 prorroga?3o referente ao ano viaente. ao passo que, no que tange ao ano

subseqUente, considera-se a declarapSo de exist&ncia de recursos financeiros de fl. 90, a qual prevd

a inclusSo nos valores das despesas do drgSo que ir3o compor a LDO e a LOA.

Ademais, conforme solicitado, foi anexada nova certidSo de regularidade perante o FGTS

v3lida em fls. 94/96.

Cumpre salientar que o presente parecer abrange t5o somente os aspectos estritamente

formais do pedido, atinentes 3 sua instrugSo processual, e possui car3ter meramente opinativo.

Outrossim, verifica-se a regularidade formal da presente soIicitagSo, visto que o processo se encontra

devidamente autuado, enumerado, fundamentado e instruldo.

CONCLUSAO

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4- Loteamento Jardim Aeroporto, Edif.Torres Business 3° Andar
Sala 328-Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000



CONTROLADORlA GERAL DO MUNICIPIO

Face o exposto, conclui-se pela CONFORMIDADE PROCESSUAL, no que tange aos

aspectos formais da solicitagao, sendo imprescindivel a ancilise juridica pelo 6rgSo Competente.

Portanto, encaminhem-se os autos d Procuradoria Geral do Municipio para que se digne

realizar a anSlise jurfdica e orientag§o.

Em 10 de outubro de 2017

Nayane Alvee'deÿCarvalho Santos
Diretora de Departamento

CoordenagSo de Normas e Procedimentos
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA

Matricula 68889

Ciente.

Proceda-se o solicitado.

Lauro de Freitas/BA, 10 de outubro de 2017.
Fabiana PfSSade.Oliveira

Coordwaoora Executiva

Api°ÿMÿÿÿÿrnento
ControlaaorGeral do Municipio
Prefeitura de Lauro de Freitas

Matricula 66536

Margdrettc Lucerfa da Silva
CcordeMflwa Cenujl de NofmasV Procedimentos

Controfadoria Geral • PMLF
Matricula: 66586

R. Silvandir F. Chaves, 108QK. Lt 3,4- LoteamentoJardim Aeroporto, Edif.Torres Business 3° Andar
Sala 328-Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000 / /
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Tratamento e disposiÿao final do lixo

Existem algumas formas possiveis para o tratamento do lixo e sua disposigao final na natureza.

No Brasil,o gerenciamento dos residuos solidos urbanos e de responsabilidade das Prefeituras Municipais.

Ainda e bastante reduzido o numero de municipios que possuem um bom gerenciamento de residuos
solidos,com sistemas adequados decoleta,tratamento e disposigao final dos residuos. Segundo dados da
Pesquisa Nacional de Saneamento Basico, realizada pelo IBGE em 2000, 64% dos municipios brasileiros
depositam seus residuos em lixoes. Apenas 14% possuem aterros sanitarios e 18% possuem aterros

controlados. Existe, ainda, a necessidade de se promover a universalizagao da limpeza publica (coleta,

varrigao, tratamento,destinagao final etc.) para toda a populagao brasileira,ja que cerca de 30 %do total
de residuos gerados nao e coletado no pais {IPT/Cempre 2000).

O conjunto de agoes que objetivam a minimizagao da geragao de lixo e a diminuigao da sua
periculosidadeconstituia fasede tratamento dos residuos.querepresentauma forma detorna-los menos
agressivos para a disposigao final,diminuindo o seu volume, quando possivel.Os processos de tratamento

dos residuos sao os seguintes:

Compostagem
£ um processo no qual a materia organica putrecivel (restos de alimentos, aparas e podas dejardins etc.)

e degradada biologicamente,obtendo-se um produtoque pode ser utilizadocomo adubo.A compostagem
permite aproveitar os residuos organicos, que constituent mais da metade do lixo domiciliar. A compos¬
tagem pode ser feita em casa ou em unidades de compostagem.

Incinera$ao
£ a transformagao da maior parte dos residuos em gases, atraves da queima em altas temperaturas

(acima de900°C),em um ambiente rico em oxigenio, por um periodo pre-determinado,transformando os
residuos em material inertee diminuindo sua massa evolume. Nao se deve confundir a incineragao com

a simples queima dos residuos. No primeiro caso, os incineradores geralmente sao dotados de filtros,
evitando que gases toxicos sejam langados na atmosfera. Dequalquer forma, devido a aspectos tecnicos,

a incineragao nao e o tratamento mais indicado para a maioria dos residuos gerados e nao e adequado
a realidade das cidades brasileiras.Algumas unidades de incineragao estao sendo desativadas no pais por
operarem precariamente, sem sistemas de tratamento adequado dos gases emitidos.A incineragao e um

sistema complexo, que envolve milhares de interagoes fisicas e reagoes quimicas. Alem do dioxido de

carbono e do vapor de agua, outros gases sao produzidos, incluindo diversas substancias toxicas, como
metais pesados e outras. Entre elas, destacam-se as dioxinas e os furanos, classificados como poluentes
organicos persistentes - POPs, que sao toxicos, cancerigenos, resistentes a degradagao e acumulam-se
em tecidos gordurosos (humanos e animais). Esses poluentes sao transportados pelo ar, agua e pelas
especies migratdrias, sendo depositados distante do local de sua emissao, onde se acumulam em

ecossistemas terrestres e aquaticos. Em decorrencia dessas caracteristicas, em setembro de 1998

a Environmental Protection Agency (EPA), a agenda de protegao ambiental americana,anunciou que nao

existe um nivel "aceitavel"de exposigao as dioxinas.

Diferentemente da incineragao, na pirolise a queima acontece em ambiente fechado e com

ausenciadeoxigenio.

Digestao Anaerobica
£ um processo baseado na degradagao biologica,com ausencia de oxigenio e ambiente redutor.

Neste processo ha a formagao de gases e liquidos. Este principio e bastante utilizado em todo
o mundo em aterros sanitarios.
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Como fazer uma composteira

1) Reserve um recipientsem sua cozinha,apenas para odescarte de residuos organicos. As embalagens
ouobjetos de plbstico,vidro, metais etc.deverao ser descartados emoutro recipiente.

2) Escolha um canto no seu quintal, de preferencia sombreado, onde vocb montara sua composteira.

Use materials como bambu, madeira velha, tela de galinheiro, blocosou tijolos (semcimentar).

3) Deposite na composteira o material organico jei separado do seu lixo.Cubra-o comfolhas, grama etc.,

do seu jardim (ou de um terreno baldio pr6ximo),ou com serragem, esterco seco, cama de animais,

atb que nao de para ver o material mais umido (restos de alimentos) embaixo.
4) Regue o monte para umedecer esta camada de cobertura mais seca. Em bpoca de chuva cubra

a composteira com febuas, telhas ou plbstico, para nao encharcar. Essa cobertura tambbm protege

o montedo soldireto.

Importante:
• A cada doisou tres dias areje bemomonte,passando todoomaterialde umlado para ooutro.Apbs estes

revolvimentoso material esquenta - nao sera fcicil deixar a maono meiodo monte por muito tempo!
- indicando que a decomposi<;ao esfe ocorrendo corretamente. Em qualquer momento voce pode
adicionar mais material organico £ composteira, repetindo a etapa 3.

• Fungos,tatuzinhos, besouros, piolhos-de-cobra, minhocas e trilhoes de bactbrias estarao trabalhando
para voce, decompondo o material. Esses"bichinhos'sao inofensivos e nao se espalham para albm da
leira (monte).Se,quandoocompostoestiver pronto,vocequiser ensacÿ-lo para doar ouvender, peneire-o
antes,devolvendoao monteos bichinhos,para queeles possamcontinuaro trabalho dedecomposi<;ao.

5) Quando naocouber mais material numdosladosda
composteira, comece outra seguindo o mesmo pro-
cedimento.0monte deve ser revirado e regado, por
cerca de 2 meses.Apbs este pen'odo,o montedeve ter

murchadopela metade.

6) Pronto:0material serb umcomposto,pronto para ser
usado,seo monte:

• Tiver cor marrom cafe,e cheiro agradbvel de terra;

• Estiver homogeneo,e naoder para distinguir os restos
(talvez apenas umossinho ou carogo mais duro) e;

ÿ Nao esquentar mais,mesmo apbs o revolvimento.

Fonte:http://www.cecae.usp.br/recicla/

Reuso ou Recidagem:
Jb implantadosem vbrios municfpios brasileiros,estes processos baseiam-se no reaproveitamento dos

componentes presentesnos residuosde forma a resguardaras fontes naturais econservar o meioambiente.
Comotodo processode tratamento produz um rejeito, isto b,ummaterial que naopodeser utilizado,

a disposiqao final em aterros acaba sendo imprescindivel para todo tipo de tratamento.
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Aterro sanitario
E ummbtododeaterramentodos residuosem terreno preparado para a coloca<;aodo lixo,de maneira

a causar o menor impacto ambiental possfvel.Veja a seguir algumas das medidas tbcnicas empregadas
para protegero meioambiente:
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AteffO sanitario

iraiamcnLo do chorsnnt

• o solo £ protegidopor uma mania isolante(chamada degeomembrana)ou por uma camada espessa
de argila compactada, impedindo que os h'quidos poluentes, lixiviados ou chorume, se infiltrem
e atinjam as 3guas subterrlneas;

• sao colocados dutos captadores de gases (drenos degases) para impedir explosoes ecombustoes
espontSneas, causadas pela decomposicao da materia orgSnica. Os gases podem ser queimados
para evitar sua dispersao na aimosfera;

• 6 implantado um sistema decaptacao do chorume, para que ele seja encaminhado a um sistema

de tratamento;

• as camadas de lixo sao compactadas com trator de esteira, umas sobre as outras, para diminuir
o volume, e sao recobertas com solo diariamente, impedindo a exalaÿao de odores e a atraÿao

de animais,como roedores e insetos;

• oacesso ao localdeve ser controladocom portao,guarita e cerca, para evilar a enlrada de animais,

de pessoas e a disposi?ao de residuos nao autorizados.

Aterro controlado
0 aierro controlado nao £ considerado uma forma adequada de disposi?ao de residuos porque os

problemas ambientais de contaminaÿao da 3gua, do ar e do solo nSo sao evitados, que nao sao
utilizados todos os recursos de engenharia e saneamento que evitariam a contaminagao do ambiente.
Noentanto, representa uma alternativa melhor do que os lixoes,e se diferenciam destes por possuirem
a cobertura diSria dos residuos com solo e o controle de entrada e salda de pessoas.

Unidades de segregaÿao e/ou de compostagem

Essa forma de tratamento preve a instala;ao de um galpao para a separagao (triagem) manual dos
residuos, usualmente realizada em esteiras rolantes. Quando o municipio realiza a coleta seletiva,

os residuos jS chegam separados, isto £, materials reciclSveis separados dos residuos orgSnicos.
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Azul:papeVpapelSo
Vermelho:p|jstleo
Verdo: vidro
Amarclo:metal
Prcto:madeira
Laranja:tesfduos pedgosos
8ranco:residuosambulatorials
cdeservtgos desaude
Roxo:rcsfduos radioativos
Marrom:residuosCxgSnlcos
cima:feslduogeral nSo-fecictivel
oumislurado,ou contaminado
n3opassiveldeseparate

Entretanto,quando nao existe esta separagao nas residencias,

com£rcios etc., os sacos de tixo coletados na coleta convencional
sao encaminhados para a triagem, onde os residuos recicteveis
sao separados dos orgSnicos. Neste ultimo caso, a separagao
6 muito mais diflcil porque os residuos estao misturados, difi-
cultandoa segregagao ecomprometendo a qualidadedocom-
posto orgSnico produzido. No Brasil, o sistema de recidagem
ecompostagemdesvinculado da coleta seletiva tem-se mostrado
oneroso,poisal6m de exigir gastos elevados com muitos funci-
onSrios e equipamentos, a separagao do material orgSnico do
recictevel £ muito baixa. Por esta razao, a melhor alternativa
£ integrar as centraisde triagem edecompostagem a urnsistema
decoleta seletiva, promovendo a separagao dos materials reci-
clÿveis e compostSveis na origeme a participagao comunitSria.
Para que a coleta seletiva seja realmente eficiente £ necessSria
a mudanga de hÿbiiona disposigao eacondicionamento do lixo
}& na fonte geradora. Al£m dos beneflcios ambientais promo-
vidos pela coleta seletiva e consequente destinagao dos resi¬

duos para recidagem e compostagem, podemos considerar
tamb£m os beneflcios de indusao social dos catadores, caso
eles sejam os parceiros preferenciais na coleta seletiva.

Embalagem: quanto mais simples, melhor

A produgao de
embalagens consome
uma grande quami-
dade de recursos

ÿiuraisSac latas,
ÿSapel, papelao,
vidros, pISsticos
e outros itens cuja
fabricagao emprega
toneladas de metais,
madeira eoutras

fibras vegetais,
petrdleo e muita
energia. Evitando
ouso de embalagens
que podem ser dis-
pensadaseaumen-
tando a recidagem,
dpossivel naoapenas
reduzir de forma
significativaoconsumo
dos recursos naturais
como tambdm
diminuir bastante
o volume de lixo.
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Voc§ j£ prestou atengao na quantidade e variedade de embalagens que acompanham os produtos
que consumimos? Serd que precisamos de todas elas? £ certo que as embalagens sao muito uteis:
protegem os produtoscontra sujeira e o ataque de insetos e roedores,conservam os produtos por mais
tempo e os deixam mais atraentes, facilitam o transporte e trazem informagoes importantes para o
consumidor.0problema £ que, depois de cumprir sua fungao, elas acabam indo para o lixo.

0pior 6que as embalagens estao ficando cada vez mais sofisticadas e,complexas.Comoaperfeigoa-
mento das trknicas de conservagao de produtos,novos materials foram agregados as embalagens para
tornS-las mais eficientes, Essas misturas, no entanto, dificultam tanto a sua degradagao natural como a
sua recidagem.

Por esse motivo, o setor de embalagens poderS contribuir de forma substancial para o consumo
sustentavel se encarar o desafio de atender a demanda e ao mesmo tempo eliminar os residuos pbs-
consumo que comprometamo futuro, Isso implicadesenvolver tecnologias mais limpas e queprivilegiem
a redugaoda geragao de residuos, utilizar materials menos agressivos ao meioambiente, reduzir o uso de
materials desnecessarios, promover a reutilizagao e a recidagem.

A responsabilidade e de quem produz

varios palses europeus como Alemanha, Holanda,Austria, Espanha e Sudcia, entre outros, introduzi-
ram nos ultimos anos leis para reduzir a geragao de residuos,como vasilhames e embalagens.

Na Su£cia, por exemplo, as empresas sao responsaveis pelo recolhimento de seus vasilhames de
alumlnio, papel, papelao, papel corrugado, piasticos, ago e vidro. O mesmo ocorre comjornais, folhetos
publicitarios,revistas ecataiogos,al6mde pneus.Para racionalizar esse processo e tornar mais economico
o manejoda coleta e recidagem,os produtores uniram esforgos e se organizaram.

A medida resultou numa redugao significative dos volumes devasilhames e embalagens encaminhadas
aos aterros sanitSrios,demonslrandoa eficiencia das leisquedeterminam a busca desolugoes pelasempresas.
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Manejo integrado de resfduos

lixo seco

Sirresiduos pengosos
aterro sanitario

lixo umido

oscomeiners sao
recolhidos dascasas

centro de triagem de resfduos /
residenciais reciclÿveis 3

J reciclagem de papel

reciclagem de metal

reciclagem de ptestico
reciclagem de vidro
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PIAstico biodegrad&vel brasileiro
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0 Brasil est3 desenvolvendo uma tecnologia que vai permitir a produgao em escala comercial de um pISstico

, biodegradSvel, feilo a partir da cana-de-agucar. 0 produto, batizado de PHB, sigla para polihidroxibutirato,

6 resultado de um processamento biotecnoldgico iniciado em 1994, numa parceria entre o Instituto de Pesquisas
' Tecnoldgicas (IPT), o Instituto de Cifncias Biom£dicas (ICB), da Universidade de Sao Paulo (USP) e da Copersucar,

por meio de sua associada Usina da Pedra, em Sao Paulo.
Para obter 1 kg de pISstico biodegradSvel sao necessarios cerca de 3 kg de agucar. 0 plSstico poderS ser usado
na fabricagao de vSrios tipos de embalagem,como potes para cosm£ticos, pentes, tampas de caneta, aparelhos

: de barbear e outros. A utilizagao do pISstico biodegradSvel vai trazer uma grande vantagem para o meio

! ambiente. Enquanto o pISstico convencional leva em m£dia 400 anos para se decompor, o PHB pode se

ÿ
decompor em cerca de seis meses.

< Manejoexemplar

\ A cidade de Belo Horizonte est3 dando um exemplo a ser seguido por todo o Brasil. No comego da d£cada de
: 1990,o municipio adotou um sistema de Gestao Integrada de Residuos Sblidos, com agoes voltadas a melhoria
; dos servigos de limpeza urbana (coleta e tratamento de residuos,varrigao, capina etc.), qualificagao e valorizagao
, do trabalhador da limpeza urbana e promogao da participagao da sociedade na discussao e na busca de solugoes
: para a questao do lixo.

Como parte do Programa de Gestao Integrada de Res/duos, o municipio promove a separagao dos material's nas
; fontes geradoras e o tratamento dos residuos. Com a colaboragao da comunidade, dos catadores e de grandes
i geradores de residuos,como sacoloes, supermercados e construtoras, foi possivel ampliar a reciclagem no municipio.
• Dentre os programas implantados destacam-se o Programa Alimentar, a coleta seletiva de papel, metal, vidro
! e plastico, a compostagem e a reciclagem de entulho da construgao civil.

i A coleta seletiva em Belo Horizonte 6 feita atrav£s de dois modelos: ponto a ponto e porta a porta. Adotada
inicialmente,a coleta ponto a pontocaracteriza-se pela colocagao de contSineres em locais de entrega voluntaria

i - LEVs, instalados em vSrios pontos da cidade. Hoje sao cerca de 540 conteineres para papel,metal,vidro e pISstico.

0 papel,o metal e o plastico recolhidos pela prefeitura nos LEVs sao destinados aos catadores de papele a renda
da comercializagao do vidro 6destinada S Santa Casa de Misericdrdia.A Prefeitura iniciou tambdm a coleta seletiva
porta a porta buscando ampliar a abrangencia deste servigo e facilitar a adesao por parte da populagao. Essa

j modalidade £ feita com caminhoes especialmente adaptados para esse fim ou carrinhos motorizados, que dimi-
1 nuem o esforgo do catador de papel.

i Em 2003, foram recolhidos por meio da coleta seletiva cerca de 7.000 toneladas de materiais reciclSveis -

• papel, plastico, vidro e metal, com mddia mensal de 580 toneladas.
! 0 Programa Alimentar combate o desperdicio de alimentos que antes iriam ser descartados por sacoloes
• e supermercados. Ap6s serem processados, os alimentos ainda proprios para o consumo sao encaminhados
• a entidades beneficentes.O Programa de Compostagem dos Residuos Organicos adota a coleta diferenciada dos

residuos organicos gerados, com a produgao de adubo utilizado em hortas escolares, parques e jardins publicos.

A Reciclagem do Entulho da Construgao Civil £ realizada com o aproveitamento de entulho reciclado para

fabricagao de blocos e artefatos, e base e sub-base para pavimentagao de obras publicas.

Fonte: www.pbh.gov.br
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No Brasil, existem legislates que obrigam os fabricates a dar urn destino ambientalmente adequado
a certos produtos, promovendo a responsabilidade de retorno do material p6s-consumo {exemplo: pneus

e baterias). Atualmente, a Polftica Nacional de Residuos Sblidos ainda nao foi aprovada e encontra-se em
discussao peloGoverno Federal e pela sociedade.

Olixoeoconsumo

A geragao de lixo cresce no mesmo ritmo em que aumenta o consumo. Quanto mais mercadorias
adquirimos, mais recursos naturais consumimos e mais lixo geramos.

A situagao 6mais grave nos pafsesdesenvolvidos-eles sao osque maisgeram lixo,proporcionalmente
ao numero de habitantes. Por£m, nos pafses em desenvolvimento o quadro tamb£m 6 preocupante.

0crescimento demogrÿfico, a concentrate da populagao nas grandes cidades e, em muitas regioes,
a adogao de estilo devida semelhanteaodos pafses ricos, fizeram aumentar o consumo e a consequence
geragao delixo.

Hoje j3 sabemos que, se os pafses em desenvolvimento passarem a consumir maldrias-primas no
mesmoritmodos pafses desenvolvidos, poderemos chegar,em urncurto espago de tempo, a umesgota-
mentodos recursos naturais e a nfveis altfssimos de contaminagao e geragao de resfduos.A situagao tern

sido amplamentedebatida nos fdruns internacionais,

nos quais especialistas de todo o mundo apontam

uma safda:paraqueos pafsespobresdomundopossam
aumentar seu consumo de maneira sustenUvel,
oconsumodos pafsesdesenvolvidos precisar5 diminuir.
0desafio, de qualquer maneira, impoe-se a todos:
consumir de forma sustentive! implica poupar
os recursos naturais, conter o desperdfcio, diminuir
a gerafao, reutilizar e recidar a maior quantidadepossf-
vel de resfduos.S6 assim conseguiremos prolongar
o tempo de vida dos recursos naturaisdo planeta.

Os pafses desenvolvidos, com somente 20% da
populagao mundial,consomem:
ÿ 85% do alumfnio e qufmicos sintiticos
• 80% do papel, do ferro e do ago
• 80% da energia comercial
• 75% da madeira
• 65% da carne, dos pesticidas e do cimento
• 50% dos peixes e graos
ÿ 40% da igua doce

Fonte: Informe sobre o Desenvolvimento
Humano, Nagoes Unidas, 1998

Apesar da pobreza
em que vive grande
parte da populacao,
o lixo brasileiro
£ um retrato do
desperdfcio. No pais,

perde-se em midia
15%da safra de graos.
Na construgao civil,
as perdas de materials
chegama33% e, nas
feiras e supermer-
cados, cerca de 30%do
estoque de alimentos
vai para o lixo.

Questao de sobrevivencia

Segundo uma pesquisa do Fundodas Nagoes Unidas para a InfSncia (Unicef),cerca de 43 milcriangas e adolescentes
' trabalham no lixo no Brasil. Sao filhos de familias muito pobres que ganham a vida como catadores de materials

recidiveis.Em alguns lixoes, maisde 30%das criangas, em idadeescolar, nunca foram a escola. Mesmo aquelas que
sao matriculadasabandonam os estudos para ajudar os seus pais nacatagao diiria de lixo.£ umuabalhodesumano
e ilegal, que expoe a saude dessas criangas a todos os tipos de risco.
No Programa Lixo & Cidadania, criado em 1998 por iniciativa do Unicef, os catadores sao reconhecidos como
verdadeiros agentes ambientais. Eles sao responsaveis por 90%de todo o material que as industrias de recidagem
operam no Brasil. Permitem, por exemplo, que o Pais esteja no primeiro lugar do looking mundial de recidagem

de latas de aluminio.
Quando organizados em associagoes e cooperativas,os catadores trabalham emcondigoes mais dignas, produzem

mais e melhor.Assim, podem ter uma renda maior, o que Ihes permite manter suas criangas na escola e longe do

. trabalho infantil.
V_ ______... ....



Fontesde informaÿao

128

Para manter-se informado sobre os residuos sdlidos e a limpeza urbana no Brasil, os inteiessados poderao acessar
na internet uma rede de organismos governamentais e n3o governamentais que atuam nessa 2rea e geram

informacoes.Consulte os sites abaixo de acordo com o assunto de seu interesse.
ÿ vAvw.abes-dn.org.br - Associacao Brasileira de Engenharia Sanitaria. Informacoes sobre gestao integrada de residuos.

www.ablp.org.br - Associacao Brasileira de Limpeza Publica (ABLP). Informacoes sobre empresas municipals e
. profissionais de limpeza publica.
1 www.assemae.org.br - Associacao Nacional dos Servicos Municipais de Saneamento. Informacoes sobre sanea-
; mentonosmunicipios.
' www.cecae.usp.br/recida - Programa USP Recida. Informacoes sobre minimizacao de residuos etc..
1 www.cempre.org.br - Compromisso Empresarial para a Recidagem (Cempre). Informacoes sobre reciclagem,

empresas recidadoras e coleta seletiva de lixo.
ÿ www.funasa.gov.br - Fundacao Nacional de Saude. Linhas de financiamento para limpeza urbana.

www.ibam.org.br - Instituio Brasileiro de Administracao Municipal (Ibam). Promove cursos de capacitacao

presenciais e S distSncia sobre limpeza urbana.
www.lixo.com - Informacoes sobre catadores e sobre lixo.
www.missaocrianca.org.br - Para obtencao de bolsa escola para criancas que antes trabalhavam nos lixoes.

1 vAvw.mma.gov.br - Ministÿrio do Meio Ambiente. Editais para projetos de limpeza urbana e informacoes sobre
recursos repassados pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA.
www.recidoteca.org.br - Informacoes sobre residuos sblidos, reciclagem etc..

• www.unicef.org.br/brazil/lixoecidadania - Programa Nacional Lixo e Cidadania.

; Para informacoes sobre reciclagem de plÿstico, papel, vidro ou metal, podem ser consultados os seguintes sites:
. www.abepet.com.br - Associacao Brasileira de Embalagens de Pet (Abepet).

www.abiquim.org.br - Associacao Brasileira de Materials Plÿsticos (Plastivida).

www.abiplast.org.br - Associacao Brasileira da Industria de PISstico.
www.abividro.org.br - Associacao Tÿcnica Brasileira das Industrias AutomSticas de Vidro.
www.bracelpa.com.br - Associacao Brasileira de Celulose e Papel.

www.latasa.com.br - Latas de Aluminio S.A. (Latasa).

Sugere-se que os profissionais se inscrevam noComite de Residuos Sdlidos da Abes, no Compromisso Empresarial
ÿ para a Reciclagem (Cempre) e solicitem £ sua prefeitura que associe o municipio b Assemae e ao Programa

ÿ Nacional Lixo e Cidadania {vejo sites aeimo).
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O que voce pode fazer (T

Todos n6s podemoscontribuir para minimizar os problemas causados pelo lixo com pequenas a?6es
no dia-a-dia.Veja algumas dicas:
• pensar se realmente precisa dedeterminados produtos;
• comprar somente o necess3rio para o consumo,evitando o desperdlcio;
• planejar a compra de alimentos para nao haver desperdlcio, dimensionando a compra de produtos

pereclveis com as reals necessidades da famllia e com as possibilidades de uso;
• comprar produtosdurÿveis e resistentes,evitando comprar produtosdescartSveis;
• reduzira quantidade de pacotese embalagens (evitar comprar frutas, verduras e legumes embalados;

dar preferSncia para produtos vendidos a granel - voce pode levar de casa a embalagem para esses
produtos;escolher produtoscom menor numerode embalagens;comprar produtosconcentradosque
possam ser diluldos antes do uso;comprar produtosem embalagens econdmicas que possuemmenos
embalagem por unidadede produto;comprar produtosque tenham refil; levar sacolas ou carrinho de
feira para carregar as compras,em substituigao £s sacolas oferecidas nas lojas e supermercados;colocar
o mÿximo de produtos numa mesma sacola, evitando o uso de duas sacolas sobrepostas; evitar a
compra de sacos de lixo, utilizando as sacolas pISsticas que embalam as compras);

• comprar produtoscujas embalagens sSo reutilizÿveise/ou reddSveis;
ÿ comprar produtos reciclados e/ou que a embalagem seja feita de um material recidado;
• escolher produtos de empresas certificadas (ISO 9000 e 14000), que desenvolvem programas socio-

ambientais e/ou que sejam responsSveis pelos produtos pbs-consumo;
• evitar a compra de produtos que possuem elementos tdxicos ou perigosos;
• emprestar ou alugar equipamentos que nao sao usados com frequencia, ao inv£sde compra-los;
• consertar produtosemvez de descarti-los e substitul-los por novos;
• doar produtosque possam servir a outras pessoas;
ÿ reutilizar materials e embalagens;
• separar os materials reciddveis e encaminhÿ-los para artesaos, catadores, entidades ouempresas que

reutilizarao ou recidarao os materials;
ÿ fazer sua prppria compostagem,quando for possivef;
• organizar-se em seu trabalho/escola/bairro/comunidade/igreja e iniciar umprojeto pilotode separaÿao

de materials recicteveis;
• organizar-sejunto a outrosconsumidores para exigir produtos sem embalagens desnecessSrias,como

tamb£m vasilhames reutilizÿveisou reddSveis;
• evitar gastosdepapeleoutros materials desnecessariosaoembrulharpresentes;
• evitar a queima de qualquer tipo de lixo; se nao houver coleta no seu bairro, enterre o lixo em vez

dequeimÿ-lo;
• evitar a compra de cadernos e pap£is que usam doro no processo de branqueamento;

• nao descartar remÿdios no lixo;o mesmo vale para material usado em inje<;6es e curativos feitos em
casa. Procure com o seu farmac£utico ou nos postos de saude uma alternativa de descarte
maisadequada;

• ler os rbtulos dos produtos para conhecer as suas recomendagoes ou informagoes ambientais;

• usar detergentes e produtosde limpeza biodegradciveis;
• utilizar pilhas recarregSveis ou alcalinas;
ÿ deixar a bateria usada do seu carro no local onde adquiriu a nova e certificando-se que existe um

sistema de retornoao fabricante;
• deixar os pneus velhos nas oficinas de troca, pois elas sao responsSveis pelodestino final adequado;
• colecionar dicas ambientais sobre consumo sustentSvel e compar tilhd-las com seus amigos.
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Lixo Objctivos

Dar subsidios para que os alunos compreendam:
• queo lixogeradoem nossos larespodeser reduzido;
• que o lixo cont£m elementos reutiliziveis

ou recicliveis;
• que o manejo inadequado dos residuos t6xicos

representa um perigo para a saude humana e
para o meio ambiente;

• a relagao enire o manejodo lixo,a saude publica
eaqualidadedevida;

• que os lixoes contaminam solos, iguas e ar;
• a necessidadedebuscar solugoesdeambito pessoal

e comunitirio paracontribuir para umconsumo
sustentive! e ummanejo adequadodos residuos.

Frames
PapSis

PISSliCOS

Metais

Vidros

Residuos tdxicos

Resfduos organicos

Madeira

Residuos

1. Introduce aotema
Uma boa maneira de introduzir o tema £

fazer o aluno perceber o que hi no lixo. Este
exercfcio podeparecer algodesagradivel, mas
£ importante que os alunos vejam com seus
prdprios olhos como uma partesignificative do
lixopode ser recidada.Reuna os alunosemtorno

de uma mesa grande ou no pitio, onde seri
feita a anilise do lixo. Para isso, os alunos vao
precisar de alguns materiais:

• Virios sacos de lixo dom£stico de uma familia com crianÿas;
• Proteÿao para as maos e para as roupas e miscara;

• Balanga;
• Sacos plisticos (podem ser sacos usados do supermercado);

• Papel dejornal ou umplistico grande.

Cubra a mesa ouochaocomo plisticograndeoufolhas dejornal edespejeoconteudodos sacos de lixo.
Nao recomendamos a abertura dos sacos com lixo de banheiro; se os alunos e professores
quiserem quantificar essa fraÿao do lixo domestico, recomendamos que o saco fechado seja
pesado, tomando as devidas precau;des para que ele nao se rompa, por questdes de higiene.

Separeos diferentes materiais e pergunteaos afunos quantas frames de lixo podemencontrar.Separando
os residuos domiciliates na fonte, se usam geralmente as seguintes fragoes: papdis, plisticos, metais,

vidros, residuos t6xicos, residuos organicos, madeira, residuos recicliveis ou misturados (ver quadro
abaixo).Oepois de separadas, reuna cada frafao num saco plisticoe pese-a.Os alunos podemanotar cada
fragao e seu peso num papel grande colado na parede.Terminada esta parte da atividade,comece uma
discussao com os alunos baseando-se nas seguintes perguntas:

• Qual £ o peso total do lixo coletado?
• Qual £ a fra?ao maior?Que percentual representa?
ÿ 0 que poderia ser feito com o material organico

emvezdejogi-lofora?

• 0 que poderia ser feito com os pap£is, os plisticos,
os vidros e os metais?

• Quantos quilos de lixo gera uma familia por m£s
eporano?

• Que problemasgeram os lixoes?
ÿ Como a quantidade de lixo poderia ser reduzida?
ÿ 0que poderia ser consertado, emvezdejcgado fora?
• Que coisas podem scrreutilizadas?

Exemplos
Jornais, papelao, papel etc..

Sacos, vasilhaines. garrafas etc..

latas de bebida, conserve etc..

Garrafas, copos. compoteiras etc..

Pilhas, baierias, termdmetros, produtos
eletrdnicos, 6leos, tintas, solventes etc..

Restos de alimentos, folhas e galhos.

Cabos de vassoura, caixotes ctc_

nao redelivers Absorventes higidnicos, fraldas
ou misturados descartaveis.
papel higidnico usado.
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2. Entrega de informaÿao basica e leitura
j Os textos deste manual tambdm podem ser lidos por seus alunos.Voce decide em que momento

ecomousa-los.

! 3. Pesquisa
A dasse serÿ dividida em gruposde trabalho,Cada grupoescolhera umdos seguintes temas de pesquisa:

a) Cadastro do lixo na minha comunidade/cidade
Para a realizaÿao desta atividade 6 importante que os alunos faÿam, se possivel, uma visita ao 6rgao

responsSvel pela limpeza urbana nomunicipio.Algumas perguntas pertinentes:
• Quantos quilos de lixo sao gerados por mes em sua comunidade/cidade/pais?
• Existe coleta de lixo no municipio?
• Qual do custo mensal da operaÿao de coleta e disposiÿao do lixo?Como os consumidores pagam

por esse servigo?
• Qual £ o tratamento que se da ao lixo? £ depositado em lixoes,em aterros controlados ou aterros

sanitÿrios e/ou d incinerado?
• Caso a disposiÿao final seja um lixao,quais sao os problemas relacionados?
• Oque se sabe sobre os liquidos percolados ou lixiviados e a qualidade da agua nas proximidades

do lixao?
• No municipio existem "botas-foras", isto t lugares onde empresas e pessoas depositam lixo

ouentulho ilegalmente?
• Ha coleta seletiva de lixo?
• Faz-sealgumtipode recidageme/ou produÿao decomposto comos residuos organicos domdsticos?
• As industrias estao obrigadas a se responsabilizar pelos seus residuos tdxicos? Como d feito

o manejo de residuos tdxicos industrials?
• Que perigos para o meioambiente e para a saude das pessoas o manejo inadequadodos residuos

tdxicos oferece?
• Que solutes tern planejado as autoridades para diminuir a quantidade de lixo?
• As autoridades e a comunidade estao satisfeitas como manejo atual do lixo? Qual seria, segundo

elas, a soluÿao ideal? Realizar uma visita de investigaÿao ao local de destina<;ao final do lixo no
municipio pode ser bastanteenriquecedor.Os alunos que optarem por estudar este tema podem
conseguir informaÿoes adicionais na Prefeitura e na Secretaria de MeioAmbiente da sua cidade.

b) Investigando o lixo na minha cidade
Peÿa aos alunos que faÿam um passeio pela cidade,observando as areas comerciais, residenciais e lotes

vagos,a fimde fazerem anotagoese reflexoes sobreoqueviramem relaÿaoao lixo.Perguntas pertinentes:

• Que problemas observou em relagao ao lixo?
• Existem latasde lixo nas ruas?
• Ha depdsito de lixoem lotes vagos ou areas verdes?
• Nas ruas existem bocas-de-lobo ou bueiros, por onde drenam as aguas da chuva? Qual o estado

de conservaÿaodesses locais?
• As ruas estao limpas?
• Ha coleta de lixo?
• Caso nao haja,onde a comunidade deposita o lixo?
• A vizinhanÿa esta satisfeita com o atual manejo do lixo?
• Estariamdispostos a adquirir novos habitosem relagao ao lixo,como realizar uma separaÿao do lixo

na fonte, isto e, separar papdis,vidros, material orgSnico, latas etc.,antes de descarta-los?

i
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Estariam dispostos a levar seus residuos tdxicos (solventes, Pleos, tintas, pilhas etc.) a um lugar
propicio para tal fim na comunidade,como pontodecoleta voluntaria, por exemplo,se houvesse?
Estariam dispostos a diminuir a quantidade de lixo gerado? (Por exemplo, reduzir o consumo,
reciclarereutilizar.)

Os membrosda comunidadeacreditam que as empresas poderiamdiminuir o usode embalagens,
reutilizÿ-las ou recidS-las?
Estariamdispostos a deixar decomprar produtoscomvasilhame descartcivel, se existisse essa opgao?

ÿ -ft-i;

c) Reciclagem
Entrar emcontato comempresas especializadas na reciclagemde papel,vidro, plSsticoe/oualumfnio.

Fazer, se possivel, umavisita deestudo. Perguntaspertinentes:

• Que materials recidam?
• Quanto material £ reciclado, com relacao £ quantidade total de cada fraÿao? Por exemplo, que

percentual de papel£ reciclado?
• Como se realiza o processo de reciclagem? £ gerado algum tipo de residuo ou contaminacao?
• £ fecil comercializar os materials recidados?
• Quevantagens representa a reciclagem para o meioambiente?

• voce SABIA
I-L't*.>• -Para incentivar, fa'cilitar e expandir a reciclagem de resf-

* duos no Pais, o Conama estabeleceu um Cddigo de
' Cores para os Diferentes Tipos de Residuos. Esse cddi-

go temvalidade nacional e foi inspirado em formas de
codificagao adotadas internacionalmente. De acordo

„ com o artigo 2°, parÿgrafo 1°, da ResplugaoÿConama
ÿn.°ÿ275, de abr/tdeÿOOl, fica recomendadaÿ adoglo

r<»for!Hri'lri*iHinn'Hp rnrPcnarVftrhmarhfl'? dp rriip'ra

naogoyernamentais •

Podemtamb£m entrar emcontatocomasso¬

ciatesde catadores.Algumas perguntas sao:
• Que materials coletam?
• Ondevendem os materials coletados?
• H2 locais de entrega voluntÿria instalados

no municipio?
• Como a escola poderia contribuir para a

coleta de materials recicteveis? Os alunos
que estudarem este tema podem obter
informagoes na Secretaria de Meio Am¬

biente de sua cidade e nas associates
ou cooperativas de catadores.

d) Embalagens
Observar detalhadamente diferentes tipos de garrafas e embalagens: visitar um supermercado

ou armaz£m,ou estudar os produtosexistentes emcasa.
• Que tipos de materials sao usados nos vasilhames e embalagens?
• Por quee emque casos sao necessSrios vasilhames e embalagens?

• Que tipos de embalagem sao desnecessSrios? (por exemplo:a caixa da pasta dental)

• Quais poderiam ser recidados?
• Quais poderiam ser substitufdos por outros que apresentem a possibilidade de ser reutilizados?

Os alunos podem entrar em contato com uma ou vÿrias empresas.Sugestao de perguntas:

• Sao realmentenecessSrias todas as embalagens,por exemplo,caixas decremes dentais ecosm&icos?

• £ possivel usar embalagens mais benignas para o meioambiente?

• Se as empresas -como emmuitos pafses europeus -estivessem obrigadas a se responsabilizar por

suas embalagens e vasilhames, mudariam ou eliminariam algumas? Se no lugar onde mora h3 um

restaurante de comidas rÿpidas,visite-o e pergunte:



\

Os copos descartSveis que utilizam sao recidados?
Quanto material descartSvel e gerado a cada semana?
Qua!£ o custo desse material?
Estariamdispostos a coletar seletivamente esse materi¬
al e encaminhÿ-lo para reciclagem?

Codigo decores paraos
diferentes tipos de residuos

BPAZUl?0Ma»PAPEttPAPEOtof«H®* I•£7*11

VERMELHO. mVHJKft -
VERDE ' - VIDRO--:- a?; B]
AMARELO METAL

II PRETO w'AcMADEIRA m
fLARANJA
BRANCO

jESjDU.OSÿEBIGDSQS_
RESIDUOS AMBULATORIAIS
E DE SERVICES DE SAUDE

j ROXO " l 'RESlDUOS RADIOATIVOS **MARROMSWRES(DUOS ORGANICOS* WW: *
|~CJNZA "res/duo geral nao-reci'clAvel'""""

ou misturado, ou contaminado
NAO PASSfVEL DE SEPARA<;AO

e) Classificaÿao dos residuos sdlidos em relaÿao
a fonte geradora

Osalunos deverao pesquisarquetipode resfduo 6gerado
nos seguinteslugares:

• Umsupermercado
• Um hospital
• Umaescola
• Um pr£dio de apartamentos. Em cada um desses

locais,os alunos devem perguntar para as pessoas res-
ponsSveis:

• Que tipos de resfduo geram e emquequantidade?

• Realiza-se algum tipo de separaÿao dos residuos na fonte?
• Faz-se reutilizagao ou reciclagem?
• Como se poderia reduzir a quantidadede residuos?

f) Encerramento das pesquisas
Ao final dos trabalhos, os alunos deverao expor para seus colegas de dasse a informapao recolhida

e as condusoes alcanfadas. Depois, resolverao a forma de divulgar os resultados e encaminhar
assoluÿoespropostas.

4. Conclusoes
Divididosem grupos,nesta etapa os alunos deverao elaborar uma exposi<;ao sobre:

• a0es para reduzir a quantidade de lixo gerada na escola e em casa
• reutilizacaode materials
• materials reciclSveis
• produtos produzidos a partir de material recidado
• realizacao de coleta seletiva
• import3ncia de manter limpos os espaÿos publicos, ruas, pragas e outros

5. 0que podemos fazer?
Os professores podem propor uma reflexao de todos,orientada pelas seguintes questoes:

• 0que eu posso mudar em meus hSbitos para contribuir para um consumo sustentive! e diminuir
a quantidadede lixogerado por mime por minha familia? Rode ser colado umcartaz na sala de aula
para registrar as idiias de todos. Esse cartaz pode ser alimentado permaneniemente por novas
idiias e pode servir de base para discussoes peri6dicas, comparando o que foi proposto e o que

realmenretemsido realizado.
• Que solupoes coletivas podemos encontrar na comunidade para diminuir a geragao de lixo?

• Que mudangas podemos sugerir isautoridades para diminuir o lixo?Discutir comos alunos como
dar encaminhamento issugestoes.

I
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6. Difusao da informaÿao obtida
Convide pais e responses,atunos, professores, representante de universidades, da Secretaria de

Meio Ambiente e da Prefeitura,moradores da comunidade, autoridades e empresSrios locais,organiza-
goes deconsumidores e,eventualmenie, politico*,para apresentar-lhes os resultados das investigates.

Osalunospodempreparar uma pequena exposigaoquemostreos dados mais importantessobre o tema.

| 1 Caso tenham identificado um problema real na comunidade relacionado com o lixo, podem
apresenta-lo nessa ocasiao.

j A idbia £ aproveitar a oportunidade para comptometer as autoridades e a comunidade num trabalho

! conjunto,a fim de encontrar solugoes para as questoes relacionadas ao lixo.
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Um grave problema no mundo moderno

A natureza trabalha em ciclos - "nada se perde, tudo se transforma". Animais, excrementos, folhas e
todo tipo de material orgSnico morto se decompoem com a a?ao de milhoes de microrganismos
decompositores,como bactdrias,fungos,vermes eoutros,disponibilizando os nutrientesquevao alimen-
tar outras formas de vida.

At£ o inicio do sdculo passado, o lixo gerado - restos de comida, excrementos de animais e outros

materials organicos -reintegrava-seaos ciclos naturais e servia como adubo para a agricultura.Mas,com
a industrializagaoea concentragao da populagao nasgrandes cidades,o lixo foi se tornando umproblema.

A sociedade moderna rompeu os ciclos da natureza: por um lado, extrafmos mais e mais matdrias-
primas, por outro, fazemos crescer montanhas de lixo. E como todo esse rejeito nao retorna ao ciclo
natural, transformando-se em novas matdrias-primas, pode tornar-se uma perigosa fonte de contami-
naÿao para o meioambiente oude doengas.

Quanto mais lixo,mais problemas

0 aumento na geragao de residuos sblidos tem virias consequencias negatives: custos cada vez mais altos para

coleta e tratamento do lixo; dificuldade para encontrar areas disponiveis para sua disposicao final; grande desper-

dicio de mat£rias-primas. Por isso, os residuos deveriam ser integrados como mat6rias primas nos ciclos produtivos

ou na natureza.

Outras consequencias do enorme volume de lixo gerado pelas sociedades modernas,quando o lixo e depositado

em locais inadequados ou a coleta £ deficitÿria, sao:
• contaminagaodosolo, areÿgua;
• proliferagao de vetores transmissores de doengas;
ÿ entupimento de redes de drenagem urbana;

• enchentes;

• degradacao do ambiente e depreciacao imobiliSria; doen<;as.

Recentementecomeÿamos a perceber que,assim como naopodemosdeixar o lixo acumular dentro
de nossas casas, £ preciso conter a geragao de residuos e dar umtratamento adequado ao lixo no nosso
planeta. Para isso, ser2 preciso conter o consumo desenfreado,que gera cada vez mais lixo,e investir em
tecnologias que permitam diminuir a geragao de residuos, al£m da reutilizagao e da recidagem dos
materials emdesuso.

Precisamos,ainda, reformular nossa concepgao a respeito do lixo.Nao podemos mais encarar todo
lixo como "resto inutil" mas, sim, como algo que pode ser transformado em nova mat6ria-prima para

retornar ao ciclo produtivo.

Classificaÿao dos residuos solidos (lixo)

Em geral,as pessoas consideram lixo tudo aquilo que se joga fora e que nao tem mais utilidade.
Mas, se olharmos com cuidado, veremos que o lixo nao £ uma massa indiscriminada de materials.

Ele 6 composto de vÿrios tipos de residuos, que precisam de manejo diferenciado. Assim, pode ser
classificado de virias maneiras.



Lixao

Calcula-seque s6
na Califdrnia (EUA)

6 mil computadores
ficam obsoletos
diariamente e que
apenas 1 1%do
material 6 recidado.

0 lixo e as doenÿas

Formas de transmlssSo Enfermidades
Mordida, urina,

Vetores

Rato e pulga

Mosca

fezes epicada

Asas, patas, corpo,
fezes e saliva

0lixo pode ser classificado como'seco'ou'umido'.O lixo"seco"6composto por materials potencial-
mente recicteveis (papel,vidro, lata,pISstico etc.).Entretanto,alguns materials nao sao reciclados por fafta
de mercado, como £ o caso de vidros pianos etc.. 0 lixo 'umido* corresponde b parte orgSnica dos
resfduos, como as sobras de alimentos, cascas de frutas, restos de poda etc., que pode ser usada para
compostagem. Essa dassificaÿao € muito usada nos programas de coleta seletiva, por ser facilmente
compreendida pela populagao.

0lixo tamb£m pode ser classificado de acordo com seus riscos
potenciais.Deacordo com a NBR/ABNT 10.004 (2004),os residuos
dividem-seem Classe I,que sao os perigosos,eClasse II,que sao os
nao perigosos. Estes ainda sao divididos em residuos Classe IIA,os
nao inertes (que apresentam caracteristicas como biodegrada-
bilidade, solubilidade ou combustibilidade,como os restos de ali¬
mentos e o papel) e Classe IIB,os inertes (que nao sao decompostos
facilmente, como ptesticos e borrachas). Quaisquer materials resul-
tantes deatividades quecontenham radionudideosepara os quais

a reutiliza?ao 6 imprdpria sao considerados rejeitos radioativose
devem obedecer isexigSncias definidas pela Comissao Nacional
de Energia Nuclear -CNEN.

Existe ainda outra forma de classificagao, baseada na origem
dos residuos sdlidos. Nesse caso, o lixo pode ser, por exemplo,

domiciliar ou domdstico, publico, de serviÿos de saude, industrial,
agricola,deconstru<;ao civil e outros.Essa 6 a forma de dassifica<;ao
usada nos cÿlculos de geraÿSo de lixo. Veja a seguir as principals
caracteristicas dessas categorias:

• domiciliar: sao os residuos provenientes das residencias.
£ muitodiversificado, mascont£m principalmente restos de
alimentos,produtosdeteriorados,embalagensemgeral, retalhos,
jornais e revistas,papel higtenico,fraldas descarteveis etc..

Mosquito Picada

Barata Asas, patas,

corpo e fezes

Gado e Porco IngestSo de

carne contaminada

CSo c Gato Urina e fezes

Leptospirose

Peste Bubdnica
Tifo Murino

FebreTifdide
Cdlera
Amebfase
Giardiase
Ascaridiase
Malaria
FebreAmarela
Dengue
Leishmaniose

FebreTifdide
Cdlera
Giardiase
Tenfase

Cisticercose

Toxoplasmose

Fonte: Manual de Saneamento - Funasa/MS - 1999
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• comercial: sao os residuos originados nos diversos estabelecimentos comerciais e
de servigos, tais como supermercados,bancos, lojas, bares, restaurantes etc..

• publico: sao aqueles originados nos serviÿos de limpeza urbana,como restos de
podae produtosda varrigao das breas publicas, limpezade praias egalerias pluviais,
residuos das feiras livres e outros.

• de servigos de saude: residuos provenientes de hospitals, clinicas mbdicas ou
odontolbgicas, laboratbrios, farmbcias etc.. £ potencialmente perigoso, pois pode
conter materials contaminados com agentes biolbgicos ou perigosos, produtos
quimicos equimioterbpicos,agulhas, seringas, Ibminas,ampolasdevidro, brocas etc..

• industrial:sao os residuos resultantesdos processos industrials.0tipo de lixovaria de
acordocom o ramode atividadeda industria,Nessa categoria esta a maior partedos
materials considerados perigososou tbxicos;

• agricola:resultadas atividades de agricultura e pecubria.£ constituido por embalagens
de agrotbxicos,ragoes,adubos, restosdecolheita,dejetosda criagao deanimais etc..

• entulho:restos da construgaocivil, reformas,demoligoes,solos de escavagoes etc..

No Brasil, a geragao de lixo per capita varia de acordo com o porte populacional do
municipio.Segundodadosda Pesquisa Nacional de Saneamento Bbsico (PNSB),elaborada
pelo IBGE em 2000, a geragao per capita de residuos no Brasil varia entre 450
e 700 gramas para os municipios com populagao inferior a 200 mil habitantes e entre

700 e 1.200gramas em municipioscom populagao superior a 200 mil habitantes.

Residuos perigosos

Classificagaodo
lixodomestico

Os residuos industrials ealguns dombsticos,como restos detintas, solventes,aerossdis,

produtosde limpeza,Ibmpadasfluorescentes,medicamentosvencidos,pilhas eoutros,con-
tbm significativa quantidade de substbncias quimicas nocivas ao meioambiente.

Estima-se que existam de 70 a 100 mil produtos quimicos sintbticos, utilizados de
forma comercial na agricultura, na industria e em produtos dombsticos. Infelizmente,
as suas consequbncias sao percebidas apenas depois de muito tempo de uso.Foio que
aconteceucomo dorofluorcarbono,conhecido como CFC,que hb bem poucotempo era
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, Lixo eletronico

j No intcio do sbculo passado,o lixo urbano era rico em restos de alimentos, poda de jardins, produtos dombsticos,

i texteis e entulho.Ainda hoje o lixo b composto em sua maior parte por materials orgbnicos. Porbm,cresceu muito

j a quantidade de papel e material de embalagem (metais, plbsticos e papelao), albm de produtos como pilhas,

equipamentos eletrbnicos, 6leo de motor usado, restos de tinta e outros.

I A partir da dbcada de 1980, urn novo tipo de componente, quando descartado inadequadamente, tomou-se

j prejudicial ao meio ambiente:o lixo eletrbnico. Sao computadores, telefones celulares, televisores e outros tantos

j aparelhos e componentes que,por falta de destino apropriado, sao incinerados,depositados em aterros sanitbrios
ou atb mesmo em lixoes. Estima-se que atb 2004 cerca de 315 milhoes de microcomputadores tenham sido

! descartados,850mildos quais no Brasil.Albm de ocupar muitoespago, pegase componentes de microcomputadores

feitos de metais pesados apresentam toxicidade para a saude humana.Ochumbo dos tuoos de imagem,ocbdmio

das placas e circuitos impressos e semicondutores, o mercurio das baterias, o cromo dos anticorrosivos do ago

e o plbstico dos gabinetes sao ameagas concretas que requerem solugoes em curto prazo.

A recidagem b um dos meios de tratar esses residuos; a outra b a substituigao de metais pesados por outros

componentes menos tbxicos. Se prevalecer o principio do 'poluidor pagador", a tendbncia apontada pela Politica
i Nacional dos Residuos Sblidos, que estb em discussao, b a de que os fabricantes sejam co-responsabilizados pelos

equipamentos descartados e sejam incumbidos de Ihes dar um fim ambientalmente seguro.

Fonte: revista Tema. Serpro, no 160. Margo, 2002Ano XXVI



Efeitos da contaminaÿao por metais pesados nos seres humanos

MercOrio

Cadmio

Churnbo

Onde 4 encontrado Efeitos
Produtos farmacfiuticos Disturbios renais

LSmpadas fluorescentes lesfies neuroldgicas
Interruptores Efeitos mutagSnicos

Pilhas e baterias Alteracdes do metabolismo

Tintas DeficiSncia nos 6rg3os sensorials
Fungicidas Irritabilidarie
Termdmetros Insdnia

Problemas renais

Ccgueira, surdez
Morte

Baterias e pilhas Dores reumSticas
Piasticos Disturbios metabdlicos
Pigmentos Osteoporose

Paptis DlsfungSo renal
Tintas Perda de metndria
Imperrneabilizantes Dor de cabega

CerSmica Anemia
Vidro Paralisia
inseticidas
Baterias J

Fonte: Institutode PesquisasTecnoldgicas - IPT e Compromisso Empresarial para

a Rccidagem- Cempre, 1996

amplamente usado em aerossbis, isopor,espumas,sistemas /CT
de ar condicionado, refrigeradores e outros produtos, atd
descobrir-seque sua liberacao na atmosfera vinha causan-
do a destruiqao da camada de ozdnio.

Muitosdesses produtosconternmetais pesados,como
mercurio,chumbo,cSdmioe nfquel,quepodemse acumular
nos tecidos vivos, atb atingir niveis perigosos para a saude.
Osefeitosda exposigao prolongadado homema essas subs¬
tantias ainda nao sao totalmente conhecidos. No entanto,

testes em animais mostraramqueos metais pesados provo-
cam sdrias alteraqoes no organismo, como o aparecimento
de cancer, deficiencia do sistema nervoso e imuno!6gico,
disturbiosgenbticos etc..

Quandonao sao adequadamentemanejados,os residuos
perigosos contaminam o solo, as ciguas e o ar.Veja a seguir
alguns exemplos de residuos perigosos, que devem ser
dispostos adequadamente para evitar riscos ao homem
eaomeioambiente:. Pilhas:algumas pilhasdeusodombstico ainda possuem

elevadasconcentracoesdemetaispesados.Porbm,como
o processo de reddagem £ complicado e caro, nao £
realizado na maioria dos pafses.Por isso,o consumode
pilhas que contem altas concentrates de metais
pesadosede pilhasdeorigem incertadeve ser evitado.
A Legislaqao Brasileira (Resolugao CONAMA 257/99) estabelece que as pilhas alcalinas do tipo
mangan£sezinco-mangan§s,comelevados teores dechumbo,mercurioec3dmio,devem ser reco-
Ihidas pelo importador ou revendedor.Para melhor informar o consumidor,esta Resolugao estabe¬
leceque as cartelas das pilhas contenham informaÿdes sobreo seudescarte.Assim,aocomprar pilhas,
verifique na embalagem as informa<;6es sobre os metais que a compoem e como descartÿ-las,

• Baterias:as baterias de autombveis, industrials,de telefones celulares e outras tambbm contem

metais pesados em concentraqao elevada. Por isso, devem ser descartadas de acordo com
as normas estabelecidas para protegao do meio ambiente e da saude. 0descarte das baterias de
carro, que contem chumbo, e de telefones celulares, que contem cddmio, chumbo, mercurio

e outros metais pesados,deve ser feito somente nos postosdecoleta mantidos por revendedores,

assistbncias tbcnicas, fabricantes e importadores-£ deles a responsabilidadede recolher e encami-
nhar esses produtos para destinaqao final ambientalmente adequada.0mesmo vale para qualquer
outro tipode bateria,devendo o usuSriocriar o hÿbitode ler as instruÿoesdedescarte presente nos
rbtulosouembalagem dos produtos.

• Lampadasfluorescentes:mais econdmicas,as ISmpadas (luorescentes se tornaram muito popu-
lares noBrasil,principalmenteem fungao da necessidadede economizar energia duranteo periodo
de racionamento de energia elbtrica, ocorrido em 2001. Isso,noentanto, criou urn problema,uma
vez que as ISmpadas fluorescentes contdm mercurio, urn metal pesado altamente prejudicial ao
meioambiente ea saude.Como ainda nao hS dispositivos legais especificosque regulemodescarte
nem o interesse dos fabricantes em proporcionar solutes tecnoldgicas e sistemas de destinaqao
adequados para esse tipo de material, toda essa quantidade de ISmpadas fluorescentes vem sendo
descartada junto com o lixo domiciliar. Caso o lixo seja encaminhado para urn lixao ou aterro

controlado,o mercuriopoderÿ contaminar o ambiente,colocando a saude da populaqaoem risco.

0consumidor pode usar seu poder de escolha e de pressao sobre as autoridades e as empresas,
exigindooestabelecimentode medidas adequadas e seguras para o descarte desse tipo de ISmpada

e de outros residuos perigosos.

0 lixo domÿstico

est3 repleto de restos
de produtos de
limpeza, tintas, oleos
lubrificantes.frascos
de aerossdis, lampadas
fluorescentes, pilhas,
baterias e outros
materialsdassificados
como perigosos
devido a present

de substantias
qulmicas tdxicas,

Quando descartadas
inadequadamente,
em lixdes, terrenos
baldios, rios, lagos etc.,

essas substantias
podemcontaminar
osoloeasaguassuper-
ficiaisou subterrSneas.
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Residuos indesejaveis

Os pneus usados sao classificados como inertes, sendo considerados residuos indesejaveis do ponto

devista ambiental.Agrandequantidadedepneusdescartadostornou-seum serio probiemaambiental.
Segundo a Associaqao Nacional da Industria de Pneumaticos, o Brasil descarta, anuaimente, cerca de
21 milhoes de pneus de todos os tipos: de trator, caminhao, automovel, carroqa, moto,aviao e bicicleta,
enrre outros. Quando descartados inadequadamente,por exemplo, em lixoes,propiciam o acumulo de
agua em seu interior e podem contribuir para a proliferapao de mosquitos transmissores da dengue e do
colera.Quando descartados em rios e lagos podem contribuir para o assoreamento eenchentes.Quando
sao queimados, produzem emissoes extremamente toxicas, devido a presenqa de substancias que
contemdoro (dioxinasefuranos).

Poresse motivo,oConselhoNacionaldo MeioAmbiente (CONAMA) proibiuodescarte e a queimadepneus
a ceu aberto e responsabilizou fabricantes e importadores pela destinaqao final ambientalmente adequada
daqueles que nao tiverem mais condiqoes de uso. De acordo com a Resoluqao CONAMA n°258/1999,
a partir de 2004, para cada pneu novo fabricado, o fabricante deve recolher urn em desuso (inservivel) e,

a partir de 2005, para cada quatro pneus novos,a empresa devera recolher cinco pneus inserviveis.
Existem varias formas de reutilizar os pneus, como por exemplo, fazendo a recauchutagem. Ainda,

a partir dos pneus,pode-seproduzir urn pode borracha que serve para fabricartapetes, solados desapatos,
pneus eoutros artefatos.

No Brasil e em muitos outros paises, os pneus inserviveis tern sido utilizados na pavimentaqao
de estradas, misturando-se a borracha ao asfalto. Para obter mais informaqoes sobre o que vem sendo
feito com os pneus usados, voce pode contactar as associates de classe, como a Associaqao Nacional
da Industria de Pneumaticos (ANIP) ou a Associaqao Brasileira da Industria de Pneus Remoldados (ABIP).

Como resolver o problema do lixo?

Decomposiÿao de materials

Materials Tempo de decomposite

Urn caminho para a soluqao dos problemas relacionados com o lixo e apontado pelo Principio dos
Tres Erres (3R's) - reduzir, reutilizar e reciclar. Fatores associados com estes principios devem ser conside¬
rados,como o ideal de prevenqao enao-geraqao de residuos,somados a adoqao de padroes de consumo
sustentavel, visando poupar os recursos naturais e conter o desperdicio.

• Reduzir significa consumir menos produtos e preferir aqueles que ofereqam menor potencial
de geraqao de residuos e tenham maior durabilidade.

• Reutilizar e, por exemplo, usar novamente as emba-
lagens. Exemplo: os potes plasticos de sorvetes

servem para guardar alimentos ou outros materiais.

• Reciclar envolve a transformaqao dos materiais, por
exemplo fabricar um produto a partir de urn material
usado. Podemos produzir papel reciclando papeis
usados. Papelao, latas, vidros e plasticos tambem
podemserreciclados. Para facilitar o trabalho de enca-
minhar material pos-consumo para reciclagem,e im-

portante fazer a separaqao no lugar de origem -

a casa, o escritorio, a fabrica, o hospital, a escola etc..

A separagao tambem e necessaria para o descarte
adequado de residuos perigosos.

Papel

Panos

Filtrodecigarro
Madeira pintada

Neiilon

Metal

Aluminio
Plÿsiico

Vidro

Borracha

De3a6meses

De6 mesesa 1 ano

MaisdeSanos
Mais de 13 anos

Mais de 20 anos

Mais de 1 00 anos

Mais de 200 anos

Mais de 400 anos

Maisde 1.000 anos

tndeterminado
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Reciclagem:a industria do presente

A reciclagem e uma das alternativas de tratamento de residuos solidos mais vantajosas, tanto do

ponto devista ambiental como do social. Ela reduzo consumo de recursos naturais, poupa energia e £gua



e ainda diminui o volume de lixoe a poluiÿao.Albm disso,quando ha
urn sistema de coleta seletiva bemestruturado,a recidagem podeser
uma atividade econbmica rentivel.Podegerar emprego e renda para

as famflias de catadores de materials reciclSveis, que devem ser os
parceiros prioritarios na coleta seletiva. Em algumas cidades do pals,

como por exemplo, Sao Paulo e Belo Horizonte, foi implementada a
Coleta Seletiva Solidaria, fruto da parceria entre o Governo local e as

associates ou cooperatives de catadores.
Para atrair mais investimentos para o setor,bpreciso uma uniao de

esforgos entre o governo,o segmento privado e a sociedade no sentido
dedesenvolver polfticas adequadas edesfazer preconceitosemtorno

dos aspectosecondmicos eda confiabilidadedos produtos reciclados.
Osmaterialsnormalmenteencaminhados paraa recidagemsao ovidro (garrafas,frascos,potesetc.),opISstico

(garrafas,baldes,copos,ffascos,sacolas,canosetc.),papelepapelaodetodo$ostiposemetais(latasdealimentos,
refrigerantesetc).Por questoesdetecnoiogia oudemercado,alguns materialsainda naosao reciclados.

Para onde vai o lixo

' OqueoBrasilrecida
, • 1,5% dos resfduos organicos dombsticos gera-

dos sao reciclados por meioda compostagem

• 22% do 6leo lubrificante
• 40% da resina ptestica PET(polietileno tereftalato)

• 45% das embalagensde vidro
• 77,3% dovolume total de papelao ondulado
• 89%daslatasdealumfnio

, • 35%dopapel

Fonte: www.cempre.org.br

Segundo a pesquisa do IBGE,em64% dos municfpios brasileiros o lixo € depositado de forma inade-
quada,em locais sem nenhumcontroleambiental ou sanitSrio. Sao os conhecidos lixoes ou vazadouros,

terrenos onde se acumulam enormes montanhasde lixo a cbu aberto, sem nenhum critbrio tbcnico ou
tratamento prbvio do solo, com a simples descarga do lixo sobre o solo. Albm de degradar a paisagem

e produzir mau cheiro, os lixoes colocam em risco o meio ambiente e a saude publica.
Como oferecem alimentagao abundante e facilidade de abrigo, os lixoes atraem insetos, cachorros,

cavalos,aves, ratose outros animais,que,podemdisseminar,direta ou indiretamente,vÿrias doengas (veja

oquadro0lixoeas doengas). Do pontodevista imobiliSrio,os lixoes tambbm se tornaram umtranstorno,

poisdepreciam os imbveis vizinhos. Em relagao,h questao social o problema ainda b mais grave:os lixoes
se tornaram um meio de vida para alguns segmentos exdufdos da populagao brasileira. Atualmente,

apesar doempenho dogoverno edas organizagoes sociais em promover agoes ecampanhas contra esta

forma degradante de trabalho, muitas famflias brasileiras ainda tiram seu sustento da catagao do lixo,

trabalhando em condigoes indignase totalmente insalubres. (vejaquestaodesobrevivGncia, napdgina 129).

Como resultado da degradagao dos resfduos sblidos e da bgua de chuva b gerado um Ifquido de
coloragao escura, com odor desagradbvel, altamente tbxico, com elevado poder de contaminagao que

pode se infiltrar no solo, contaminando-o e podendo atb mesmo contaminar as bguas subterrSneas

e superficiais. Esse Ifquido, chamado Ifquido percolado, lixiviado ou chorume, pode ter um potencial

decontaminagao atb 200vezes superior ao esgoto domdstico.
Al£m da formagao do chorume,os resfduos s6lidos, ao serem decompostos,geram gases, principalmente

o metano (CH4),que6 tdxico ealtamente inflamdvel,eodibxidodecarbono (C02) que,juntamente com

o metanoeoutrosgases presentesna atmosfera,contribui paraoaquecimentoglobaldaTerra,j3 quesao gases

deefeito estufa.(Veja mais informagoes sobreas mudan<;asdimdticaseoefeiioestufanocapHulo Transportes.)

Existe uma tbcnica ambientalmente segura para dispor os resfduos, denominada aterro sanity rio.

Esta tbcnica surgiu na dbcada de 1930 evem se aperfeigoando como tempo.0aterro sanityrio pode ser

entendido como a disposigao final de resfduos sblidos no solo, fundamentado em princfpios de enge-

nharia e normas operacionais especfficas, com o objetivo de confinar o lixo no menor espago e volume

possfveis, isolando-ode modoseguro para nao criar danos ambientais e para a saude publica.Os resfduos

dispostos ematerros estao isoladosdo meioambienteexterno por meioda impermeabilizagaodo solo,

da cobertura das camadas de lixo e da drenagemde gases.

No Brasil, 52,8% do
lixo nao recebe trata¬

mento adequado.
Segundo o IBGE,
30,5% do volume
de lixo coletado em
2000 foi encaminhado
para os lixoes, e 22,3%,
para aterros contro-
lados,com altos riscos
decontaminagaopara
o homem e para
o meio ambiente.
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Manejo do Lixo

Reduzira geraÿao do fixo
e separS-lo na fonte

jJft ÿi i»'*t !
Reutilizarerecidar

'i
Fazer a compostagem

lir n

.ft** t'Z

Usar ocomposto orgSnico
como fertilizante

' »;*IWv'r • /*. .6- , 1.

»ÿ»* -M.
Depositorematerrosanityrio
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Procuradoria Geral do Municipio
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PARECER JURIDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14813/2017

ORGAO REQUERENTE: SESP

ASSUNTO: RENOVAQAO DE CONTRATO.

EMENTA: RENOVAQAO DE CONTRATO
DESTINAQAO RESIDUOS - ADITIVO DE PRAZO.

I- RELATORIO

Trata-se de pedido de renovagao de prazo contratual que possui o objeto
a destinagao final dos residuos domiciliares, gerados no Municipio de Lauro de
Freitas, refere-se ainda ao convenio celebrado entre GOVERNO DO ESTADO DA
BAHIA, SALVADOR, SIMOES FILHO E LAURO DE FREITAS, referente a gestao
integrada do aterro metropolitano, que possui registro inicial o contrato de n°.
292/2014, possuindo tres termos aditivos de prazo e reajustamento de valor.

Na justificativa de renovagao apresenta a Secretaria informagoes que tal
objeto influencia diretamente na saude publica de todos os municipes, aduzindo
ainda que os detritos produzidos sao enderegados a local de responsabilidade da
contratada onde e realizado o tratamento de residuos, evidenciando ser o unico
aterro sanitario em consonancia com a legislaqao vidente, constatando ainda que
haveria um verdadeiro caos acaso houvesse a interrupÿao do service prestado.

Encontra-se acostado aos autos certidoes de regularidade fiscal,
documentos probatorios da empresa, contrato inicial, termos aditivos, pedido de
realizaqao de despesa com dotaÿao orgamentaria, justificativa pela renovagao do
prazo contratual, dentre outros documentos.

A Controladoria Municipal apresentou manifestagao acerca da
regularidade do procedimento, informando da necessidade de prosseguimento da
demanda.

£ o sucinto relatorio. Segue o exame juridico.

II - ANAL1SE JURIDICA

Inicialmente convem ressaltar que o contrato de destinagao final de

Vagina 1
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residuos domiciliares do Municipio, celebrado pela Administragao Publica, tem
caracteristicas essenciais ao funcionamento da Secretaria requisitante, motivo pelo
qual sua interrupgao causara graves prejuizos a continuidade da gestao publica,
evidenciando ainda que trata-se de setor extremamente sensivel que possui contato
direto com a populagao municipe.

Cumpre ainda ressaltar a necessidade para da renovagao contratual, nos
termos delineados em cartilha do Ministerio do Meio Ambiente,
http://www.mma.qov.br/estruturas/secex consumo/ arquivos/8%20- 2Qmcs lixo.pdf,
nos seguintes termos:

"Existe ainda outra forma de classificagao, baseada na origem dos
residuos solidos. Nesse caso, o lixo pode ser, por exemplo, domiciliar
ou domestico, publico, de servigos de saude, industrial, agricola, de
construgao civil e outros. Essa e a forma de classificagao usada nos
calculos de geragao de lixo. Veja a seguir as principais caracteristicas
dessas categorias:
• domiciliar: sao os residuos provenientes das residencias.
£ muito diversificado, mas contem principalmente restos de alimentos,
produtos deteriorados, embalagens em geral, retalhos, jornais e
revistas, papel higienico, fraldas descartaveis etc.."

Nos termos da cartilha em anexo, a destinagao final sem haver o
tratamento adequado pode ser fator gerador de diversas doengas, agravando a
situagao de saude publica, tal fato por si so demonstra a necessidade de renovagao
do contrato em questao.

Em regra, a duragao dos contratos dessa natureza (servigos continuos)
nao pode superar o limite de 60 (sessenta) meses, por imposigao da Lei n°
8.666/1993. No caso em tela, a prorrogagao pretendida nao acarreta a extrapolagao
desse limite, contudo a justificativa para a prorrogagao encontra-se plausivel na
fundamentagao de outros dispositivos legais.

Da leitura e interpretagao dos dispositivos acima transcritos, conjugados
com as disposigoes da Lei n° 8.666/1993 e a jurisprudencia do TCU sobre o
assunto1, extraem-se outros requisitos a serem preenchidos com vistas a
regularidade da prorrogagao do prazo contratual, a saber: 1) existencia de previsao
contratual admitindo a possibilidade de prorrogagao; 2) interesse da Administragao
na continuidade dos servigos; 3) interesse expresso da contratada na prorrogagao;
4) limite total de vigencia de 60 meses; 5) prestagao regular dos servigos ate o
momento; 6) obtengao de pregos e condigoes mais vantajosas para a Administragao;
7) redugao ou eliminagao dos custos ja pagos no primeiro ano; 8) respeito aos
limites de pregos estabelecidos no Orgamento e Gestao; e 9) aprovagao formal pela
autoridade competente; 10) Manutengao da condigoes iniciais de habilitagao pela
contratada.

1 Licitafflcs c contratos :orientates e jurispruddncia do TCU / Tribunal dc Contas da Uni2o. - 4. cd. rev., atual. c ampl. -
Brasilia : TCU, Secretaria-Gcral da J'residCncia : Scnado Federal, Secretaria Especial dc Editora?2o e l>ublica?ocs. 2010



Procuradoria Geral do Muniripio

Denota-se que os itens acima relacionados encontram-se
preenchidos no presente procedimento, o pedido de renovacao de prazo de 12
(doze) meses, constatando-se ainda que a utilizacao de dotacao orcamentaria
e proporcional ao ano de exercicio financeiro, assim este presente ano
somente sera utilizado 2/12 avos, reqistrado nos autos dotacao orcamentaria
suficiente para efetivacao da renovacao contratual.

Com efeito, o art. 57 da Lei federal n° 8.666/1993, com a redagao dada
pela Lei federal n° 9.648, de 27/05/1998, dispde que

"Art. 57. A duragao dos contratos regidos por esta Lei ficara
adstrita a vigencia dos respectivos creditos orgamentarios,
exceto quanto aos relativos:

[...]

II- a prestagao de servigos a serem executados de forma
continua, que poderao ter a sua duragao prorrogada por
iguais e sucessivos pertodos com vistas a obtengao de
pregos e condigoes mais vantajosas para a administragao,
limitada a sessenta meses".

Outrossim, nao suscita duvida academica ou pretoriana a conclusao de
que o termo de prorrogagao nao pode e nao deve ser interpretado como instrumento
de contrato, posto que decorrente deste. Tampouco que a prorrogagao de prazo
implique em modificagao substante do contrato originalmente pactuado. Com efeito,
o festejado publicista Margal Justen Filho2 advoga que

"a hipdtese de prorrogagao nao se confunde com a de
modificagao contratual. A prorrogagao consiste em renovar
uma certa contratagao, para que tenha vigencia por periodo
posterior aquele originalmente previsto. Em termos juridicos,
a prorrogagao nao e uma modificagao contratual. £ o
mesmo contrato reiniciando sua vigencia e vigorando por outro
prazo. Ja a modificagao se caracteriza quando o conteudo
das obrigagdes das partes e alterado."

Na hipotese de prorrogagao do prazo contratual nada se acresce ao
ajuste originariamente celebrado entre as partes, senao trata-se do mesmo contrato
que se protrai no tempo. Como nao representam qualquer acrescimo ao objeto
contratado, nao se enquadram no conceito de aditamentos. Oestarte, entendemos
que descabe a obriqatoriedade de publicacao prevista no paraqrafo unico do art. 61
da Lei n° 8.666/1993 aos termos de prorrogacao de contratos. Todavia, para que
nao se alegue inobservancia de principio insculpido no caput do art. 37 da Carta
Magna, suqerimos que se publique no Diario Oficial da Prefeitura o extrato do
termo de prorrogacao de prazo.

2 in Comcntdrios a Laide Licitaqdes e Contratos Administrattvos. Sao Paulo: Dialctica, 8° ed, p. 523.
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Esse, a sabendas, e o entendimento esposado pelo Tribunal de Contas
do Mato Grosso nos autos do processo n° 71137/2010, em cujo voto proferido em
27/08/2010, o Conselheiro Relator Campos Neto destaca

"a necessidade do gestor publico obedecer ao que a lei
determina, em obediencia ao principio constitucional da
publicidade e ao ditame contido no artigo 61, paragrafo unico,
da Lei n. 8666/1993, o quaI determina como condigao
indispensavel para a eficacia do contrato a publicagao
resumida do instrumento. Outrossim ha que se ressaltar que
varios municipios adotam como pratica comum a afixagao do
extrato resumido do contrato no mural da Prefeitura. Ainda que

a a publicagao nao tenha sido efetuada nos termos~ constitucionais e legais, a obediencia pelo Instituto Municipal
ao principio constitucional de publicidade deve ser
considerada, tendo em vista que essa utilizagao do mural dos
orgaos municipais como meio de imprensaja e uma pratica que
se prolongou no tempo. Diante desses fundamentos, entendo
que essa falha pode ser relevada, nao sendo passlvel de
penalidade

Ademais, e como professa Margal Justen Filho3,

"a ausencia de publicagao do extrato do contrato nao e causa
de sua invalidade. O defeito nao afeta a contratagao. A
publicagao e condigao para o contrato produzir efeitos. Na
ausencia ou no defeito da publicagao, a situagao se
regulariza com nova publicagao ". [...]

£ "A lei determina que a publicagao devera ocorrer no prazo de
vinte dias, contados do quinto dia util do mes seguinte ao da
assinatura. A Administragao tern o dever de promover a
publicagao dentro desse prazo. Nada impede que o faga em
prazo menor, ate mesmo pelo interesse em que os prazos
contratuais iniciem seu curso imediatamente. E se o fizer em
prazo superior? O descumprimento a esse prazo nao vicia
a contratagao, nem desfaz o vinculo", (grifamos)

Face ao exposto, entendo pela viabilidade juridica do aditivo contratual,
pelos fundamentos acima delineados, havendo o preenchimento das condicionantes
necessarias a renovagao contratual.

Ill - CONCLUSAO

3 op. cit., 11° ed.( p. 528. J9T
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Procuradoria Geral do Municipio

Ex positis, opino favoravelmente a prorrogagao do prazo contratual
inicialmente ajustado em mais 12 (doze) meses, porque em sintonia com o
mandamento legal, e promovendo-se a elaborapao do termo aditivo.

Salientando-se que tal parecere meramente opinativo.

E o parecer, s.m.j.
Nestes Termos.

LAURO DE FREITASÿ

.HEN
SUBPRQ€fURADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FRE TAS

PEDIDO DE AUTORIZAQAO DE CONTRATAgAO (PAC)

|Dados do Solicitante: Ailton Florencio dos Santos

Secretaria: Secretaria Municipal de Administrapao

I Fonte de Recurso (Tesouro, Conv§nio, etc.):

(x)Tesouro ( )Convenio ( ) Tesouro eConv&nio ( ) Uni§o ( ) Esta
( ) Outro:

lo ( ) Vinculado

Justiflcativa

0 pedido de prorrogagao contratual pelo periodo de 12 (doze) meses do cqntrato n° 292/2014, dar-se pela
essencialidade dos servigos que vem sendo executado pela BATTRE- BahiajTransferencia e Tratamento de
Residuos S/A - para a populagao do municipio de Laura de Freitas 6 not6ri(a, uma vez que trata.de objeto
vinculado umbilicalmente £ saude publica e a defesa do meio ambiente de moao que os detritos praduzidos no
ambito do Municipio de Laura de Freitas sao enderegados a urn local de responsabilidade da Contratada onde e
realizado o correio armazenando e tratamento dos restduos, sendo o unico ateri
a Legislagao de regencia da Regiao Metropolitana de Salvador e com funda

o sanit£rio em cdnsonancia com
nento na lei 8666/93, artigo 57,

inciso II, garantindo a utilizagao do servigo at§ a data estabelecida no contrato sem reajuste anual de pregos.

(ObjetÿasenidgiHriÿÿ

ProrrogapSo contratual

Qbservagoes

Periodo de contratapSo:12 (doze) meses

Item Detalhamento Quantidade Valor Unitdrio
<R$)

VlJMensal
i

Valor Total (12)
Meses (R$)

1

ProrrogapSo contratual por 12 (doze)
meses para a continuagSo da Prestapao
de servipos de DESTINA£AO FINAL DE
RESIDUOS DOMICILARES gerados pelo
municipio de Lauro de Freitas.

93.312 R$ 58,31
R$ '5.441.022,72

:=4 R$ 5.441.022,72

{ ) Convite { )TomadadePre?o ( ) Concorr§ncia ( ) Preg§o Eletrdnico ( ) PregSo Presencial; ( ) Chamada Publica

( ) Dispensa de LidtapSo ( ) Inexigibilidade de Lidtap§o

Veiculo de publicapao do Termo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato

( x ) DiSrio Ofidal Prdprio ( ) Dterio Ofidal da Uni§o ( ) Didrio Ofidal do Estado ( ) Jomal deG ande CirculapSo

jl

i Fluxoqramade Aprovacao: ÿ .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FRE TAS
SECAD/DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Prefeita

Submetemos os autos, juntamente com todas as suas pegas que o Ap6s verificagao minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
compoem para ratificagao dos atos praticados e autorizagao para contratagao, decido: ;
contratagao da despesa. |

( ) Autorizo a contratagao e defiro pelo prosseguimento do feito.
( ) Nao autorizo a contratagao e indefiro o prosseguimento do feito.

Lauro de Freitas/Ba, 19 109 /2017

AiltanTlÿliodos Santos
SecretariaMunicipal de Administra?ao

Lauro de Freitas/Ba, 9 / 09 / 2017

Moema Isab
Mu

os Gramacho
icipal

t
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

QUARTO TERMO DE APITAMENTO N°J55 /2017 AO CONTRATO N° 292/2014

Pelo presente instrumento, fica aditado o contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes clausulas e
declaraÿoes:

CONTRATO ADITADO n°. 292/2014: Constitui - se objeto do presente a prestafSo de servigos de destina9ao final dos
reslduos domiciliares gerados no Municipio de Lauro de Freitas, os quais deverao ser entregues, exclusivamente, 4s expensas
e responsabilidade da Prefeitura, no Aterro Metropolitano Centro.

LICITACAO: Inexigibilidade n° 007/2014.
DOTACAO ORCAMENTARTA: 02.0800.2163.33903900.00.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14813/2017

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoajurfdica de direito publico,com sede e foro na Praga
JoSo Thiago dos Santos s/n°, Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF n°. 13.927.819/0001-40, neste ato

representado pela suaPrefeita Sr* Moema IsabelPassos Gramacho.

CONTRATADA: BATTRE-BAHIA TRANSFERENCE E TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A, inscrita no CNPJ:
03.558.482/0001 - 98, estabelecida na Estrada Cia Aeroporto, km 6,5, Via Aeroporto, Salvador/BA, neste ato representada
na forma dos seus estatutos sociais ou procuraÿSo.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DOAPITAMENTO:
Prorrogaÿao do Contrato por 12 (doze) meses, com inicio em 04/11/2017 e tdrmino em 04/11/2018, conforme dotaÿao
oÿamentdria supra e justificativa tdcnica da Secretaria Municipal de Serviijos Publicos.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO:
2.1 - Os Contratantes ratificam as demais cldusulas constantes do contrato ora aditado.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINENTE:
3.1 - Este contrato 6 regido pela Lei n°. 8.666/93 e demais normas de direito administrativo e civil pertinentes. Assim
ajustados, firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presen<?a das testemunhas abaixo, elegendo o foro de
Lauro de Freitas para dirimir qualquer questao dele advinda.

Lauro de Freitas-BA,0-4. de 6£0 de2017.

MUNICIPIOD&CAU CONTRATANTE
- Prefeita Municipalema

fe SERVICOS PUBLICOS
£nato Braz Filho - SecretArio

SECRE

BATTRE-BAHIA TRANSFERENCE E TRATA UOS S/A -
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.-*
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PREFE1TURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO N° 135/2017 DO CONTRATO
292/2014

Contratada: BATTRE - BAHIA TRANSFERENCE E TRATAMENTO DE
RESI'DUOS S/A. CNPJ: 03.558.482/0001-98. Contratante: MUNICIPIO DE LAURO
DE FREITAS. Processo Administrativo: 14813/2017. Licitapao: Inexigibilidade n°
007/2014. Objeto do Contrato: Constitui - se objeto do presente a prestapao de
servipos de destinapao final dos residuos domiciliares gerados no Municlpio de Lauro
de Freitas, os quais deverao ser entregues, exclusivamente, as expensas e
responsabilidade da Prefeitura, no Aterro Metropolitano Centra. Objeto de
Aditamento: Prorrogapao do Contrato por 12 (doze) meses, com ini'cio em 04/11/2017
e termino em 04/11/2018, conforme dotapao orpamentaria supra ejustiflcativa tÿcnica

da Secretaria Municipal de Servipos Publicos. Dotapao Orpamentaria:
02.0800.2163.33903900.00. Data da Assinatura: 01 de outubro de 2017. Moema
Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAQAO DIGITAL: UL/WMAMQXVLQWZOU+QLIYA

Esta edipao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL jl/ÿ ÿ
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