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10.1.2. Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por apoes,

acompanhado de documentos de eleipao de seus administradores;



' CNPJ: 04.911.091/0001-78
LTDA

Por este instrumento particular de alteragao de contrato; GUIOMAR ANTONIO GOMIDES
JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, empresario, natural de Goiania - GO, nascido em
25/08/1972, portador da c6dula de identidade RG n° 271.2525-SSP/GO, data de expedigao em
01/02/1995 e CPF/MF n° 435.007.731-68, residente e domiciliado em Gurupi - TO, sito a
Avenida Humberto Alencar Castelo Branco, n° 75, Quadra 05, Lote 03, Parque Sol Nascente,
CEP 77425-010 e;

VIA NASCIMENTO. brasileira, divorciada, empresaria, natural de Porangatu - GO, nascida
em 12/12/1973, portadora da Cedula de Identidade RG n° 112.658-SSP/TO, data de expedigao
em 03/04/2007 e CPF/MF n° 806.451.781-87, residente e domiciliada em Gurupi - TO, sito a
Avenida Humberto Alencar Castelo Branco, 75, Quadra 05, Lote 03, Parque Sol Nascente,
CEP 77425-010.

Unicos socios da sociedade limitada que gira sob a denominagao social HIDRO FORTE
ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA. com sede em Gurupi - TO, sito a Avenida castelo
Branco, n° 154, Quadra 03, Lote 07, Jardim Eldorado, CEP77425-010, registrada no Registro
Civil de Pessoas juridicas de Monte Alto - SP sob o n° 16232 em 25/02/2002, posteriormente
registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo - JUCESP sob NIRE n°
35219116651 em 10/05/2004, e posteriormente registrada e arquivada na Junta Comercial do
Estado do Tocantins - JUCETINS sob n° 17200290538 em 26/03/2007 e, devidamente inscrita
no CNPJ sob n° 04.911.091/0001-78, resolvem assim de comum acordo proceder a sua
vig6sima primeira alteragSo contratual social, que reger-se a pelas cleiusulas e condigoes
seguintes;

Clausula 1a: Fica criada uma filial com sede social na Rua Mariano Pereira, S/N, Anexo saida
p/ Divinopolis Centro, Abreulandia (TO) e CEP: 77.693-000, com o mesmo objetivo da
atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo
destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 2*: Fica criada uma filial com sede social na Rua Mangueiras, S/N, Centro, Angico
(TO) e CEP: 77.905-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao,
tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social
de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 3a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida Louracy Crisostomo Noleto,
S/N, Centro, Araguacema (TO) e CEP: 77.690-000, com o mesmo objetivo da atividade
principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo
destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 4": Fica criada uma filial com sede social na Avenida Girassois, S/N, Centro,
Chapada da Natividade (TO) e CEP: 77.378-000, com o mesmo objetivo da atividade principal
da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a
mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).



Clausula 5a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida Contorno esq. com a Rua

Tancredo Neves, S/N, Quadra 12-B, Lote 03, Centro, Duere (TO) e CEP: 77.485-000, com o

mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de

agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos

reais).
Clausula 6a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida 07 de Setembro, S/N, Centro,

Goianorte (TO) e CEP: 77.695-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz
(Captagao, tratamento e distribuigao de dgua e esgoto), sendo destacada para a mesma o
capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 7a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida Jos6 Benedito, S/N, Centro,

Lizarda (TO) e CEP: 77.630-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz
(Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o
capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 8a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida General Cerqueira, S/N, Centro,
Monte do Carmo (TO) e CEP: 77.585-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da
matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a
mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 9a: Fica criada uma filial com sede social na Rua 01, S/N, Centro, Novo Alegre (TO) e
CEP: 77.353-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao,
tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social
de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 103: Fica criada uma filial com sede social na Avenida Salgado Filho, S/N, Centro,
Pequizeiro (TO) e CEP: 77.730-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz
(Captagao, tratamento e distribuigao de £gua e esgoto), sendo destacada para a mesma o
capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 11a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida 11 de Maio, S/N, Centro,
Pindorama do Tocantins (TO) e CEP: 77.380-000, com o mesmo objetivo da atividade principal
da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a
mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 128: Fica criada uma filial com sede social na Rua Brasilia Esquina com a rua 07,
S/N, Quadra 23, Lote 01, Setor Alto da Gloria, Porto Alegre do Tocantins (TO) e CEP: 77.395-
000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e

n distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00
(quinhentos reais).

Clausula 13°: Fica criada uma filial com sede social na Rua Raimundo Barbosa, s/n, Setor
Aeroporto, Presidente Kennedy (TO) e CEP: 77.745-000, com o mesmo objetivo da atividade
principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo
destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 14a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida Tocantins, S/N, Centro, Rio da
Conceigao (TO) e CEP: 77.303-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz
(Captagdo, tratamento e distribuigao de £gua e esgoto), sendo destacada para a mesma o
capital social de R$500,00 (quinhentos reais).
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Clausula 15a: Fica criada uma filial com sede social na Rua Francisco de Assis, S/N, Centro,

Santa Maria do Tocantins (TO) e CEP: 77.716-000, com o mesmo objetivo da atividade

principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo

destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 16a: Fica criada uma filial com sede social na Rua 10, S/N, Centro, Silvandpolis (TO)

e CEP: 77.580-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao,

tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social

de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 17a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida Antonio Primo Lacerda, S/N,

Centro, Tupirama (TO) e CEP: 77.704-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da

matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a

mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).
Clausula 18a: Fica criada uma filial com sede social na Rua Lirios, n° 07, Quadra 05, Morumbi,

Novo Repartimento (PA) e CEP: 68.473-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da

matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a

mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 19a: A sociedade terd por obieto o exercicio das seguintes atividades economicas:

a) Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto;
b) Servigos de engenharia (elaboragao de estudos tecnicos e projetos visando o

desenvolvimento de contratos de operagao e concessao de servigos publicos);

c) Administragao de obras (gerenciamento, administragao e execugao de contratos de

operagao e concessao de servigos publicos, operagSo por concessao ou terceirizagao de

servigos publicos);
d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial 'por meio de

lixeiras, veiculos, cagambas, a coleta de materiais recuperaveis, a coleta de residuos em

pequenas lixeiras publicas;
e) Testes e analises tecnicas (analise bacteriologies de £gua e medigao da pureza da agua e
do ar, da radioatividade a analise de contaminagao por emissao de fumaga ou dguas

residuais);
f) Distribuigao de agua por caminhoes;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltragao e

fossas septicas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de aguas

pluviais e tubulagdes e retirada de lama);
i) Tratamento e disposigao de residuos nao-perigosos;
j) Recuperagao de materiais (trituragSo, a limpeza e a classificagao de vidro; recuperagao de

aparas e desperdicios de papel e papelao para produgao de materia - prima; recuperagao de
^ borracha como pneus usados para produgao de materia - prima; limpeza e triagem de

desperdicios para obtengao de materia - prima);
k) Descontaminagao e outros servigos de gestao de residuos (descontaminagao atraves de

metodos quimicos ou bioldgicos em solo e £guas subterraneas contaminada a

descontaminagao de usinas industriais inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza de

aguas superficiais pela coleta de poluentes ou aplicagao de produtos quimicos, limpeza de

vazamento e 6leo no solo em aguas superficiais no oceano e mares inclusive em mares
costeiros neutralizados de amianto, tinta e materiais perigosos, atividades especializadas no
controle de contaminagao);
L) Construgao no abastecimento de rede de agua coleta de esgoto e construgdes correlatas;



m) Holdings de institutes nao-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura (servipos tecnicos de cartografia

e topografia);
o) Atividades de servipos prestados principalmente as empresas (servipos de estenografia;

servipos de taquigrafia; servipos de captapSo de imagens de reuniPes e conferences ao vivo

para serem transmitidas por circuito interno de televisao ou televisao aberta);

p) Medipao de consumo de energia elPtrica, geis e 3gua;
q) Aluguel de mSquinas e equipamentos para construpao sem operador;

r) Sociedades de participapao (desenvolvimento de projetos de operapao de creditos para

viabilizapao de empreendimentos; participapao em contratos de concessao e; participapao em

sociedades cotistas ou acionista);
s) ManutenpSo e reparapao de maquinas, aparelhos e materiais elPtricos;

t) Servipos combinados de escritorio e apoio administrative (fornecimento de uma combinapao

ou de um pacote de servipos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato).

Paragrafo Primeiro: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) sera exercida as

atividades de;
a) Captapao, tratamento e distribuipao de agua;
b) Servipos de engenharia (elaborapao de estudos tecnicos e projetos visando o
desenvolvimento de contratos de operapao e concessao de servipos publicos);
c) Administrapao de obras (gerenciamento, administrapao e execupao de contratos de
operapao e concessao de servipos publicos, operapao por concessao ou terceirizapao de
servipos publicos);
d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial 'por meio de
lixeiras, veiculos, capambas, a coleta de materiais recuper£veis, a coleta de residuos em
pequenas lixeiras publicas;
e) Testes e analises tecnicas (analise bacteriologica de agua e medipao da pureza da agua e
do ar, da radioatividade a analise de contaminapao por emissao de fumapa ou aguas
residuais);
f) Distribuipao de £gua por caminhoes;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltrapao e

fossas septicas, sumidouro e popos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de aguas
pluviais e tubulapdes e retirada de lama);
i) Tratamento e disposipao de residuos nao-perigosos;
j) Recuperapao de materiais (triturapao, a limpeza e a classificapao de vidro; recuperap§o de
aparas e desperdicios de papel e papelao para produpao de materia - prima; recuperapao de
borracha como pneus usados para produpao de materia - prima; limpeza e triagem de
desperdicios para obtenpao de materia - prima);
k) Descontaminapao e outros servipos de gestao de residuos (descontaminapao atraves de

^m6todos quimicos ou bioldgicos em solo e 3guas subterrSneas contaminada a
descontaminapao de usinas industriais inclusive nucieares, descontaminapao e a limpeza de
aguas superficial pela coleta de poluentes ou aplicapao de produtos quimicos, limpeza de
vazamento e 6leo no solo em £guas superficiais no oceano e mares inclusive em mares
costeiros neutralizados de amianto, tinta e materiais perigosos, atividades especializadas no
controle de contaminapao);
L) Construpao no abastecimento de rede de £gua coleta de esgoto e construpdes correlatas;
m) Holdings de instituipQes n§o-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura (servipos tecnicos de cartografia

e topografia);



o) Atividades de servigos prestados principalmente as empresas (servigos de estenografia;

servigos de taquigrafia; servigos de captagao de imagens de reunioes e conferencias ao vivo

para serem transmitidas por circuito interno de televisao ou televisao aberta);

p) Medig§o de consumo de energia eletrica, gas e agua;

q) Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador;

r) Sociedades de participagio (desenvolvimento de projetos de operag§o de creditos para

viabilizagao de empreendimentos; participagao em contratos de concessao e; participagao em

sociedades cotistas ou acionista);
s) Manutengao e reparagao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos;

t) Servigos combinados de escritorio e apoio administrative (fornecimento de uma combinagao

ou de urn pacote de servigos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato).

Paragrafo Segundo: Em estabelecimento eleito como Filial (01), situada na Avenida

Araouaia. s/n. Quadra 21 Lote 12. Centro. CEP: 77.483-000 CNPJ: 04. 911.091/0002-59, sete

exercida as atividades de;
a) Captagao, tratamento e distribuigao de agua;
b) Servigos de engenharia (elaboragSo de estudos tecnicos e projetos visando o

desenvolvimento de contratos de operagao e concess§o de servigos publicos);
c) Administrag§o de obras (gerenciamento, administragao e execugao de contratos de

operagao e concessao de servigos publicos, operagao por concessao ou terceirizagao de

servigos publicos);
d) Coleta de residuos n5o-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial ’por meio de

lixeiras, veiculos, cagambas, a coleta de materiais recuperaveis, a coleta de residuos em

pequenas lixeiras publicas;
e) Testes e analises tecnicas (anSlise bacteriologica de £gua e medigSo da pureza da £gua e

do ar, da radioatividade a analise de contaminagao por emissao de fumaga ou aguas

residuais);
f) Distribuigao de agua por caminhdes;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltragao e

fossas septicas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de £guas
pluviais e tubulagoes e retirada de lama);
i) Tratamento e disposigao de residuos nao-perigosos;
j) Recuperagao de materiais (trituragao, a limpeza e a classificagao de vidro; recuperagao de

aparas e desperdicios de papel e papelao paravprodugao de materia - prima; recuperagao de
borracha como pneus usados para produg§o de materia - prima; limpeza e triagem de
desperdicios para obteng3o de materia - prima);
k) Descontaminagao e outros servigos de gestao de residuos (descontaminagao atraves de

metodos quimicos ou biologicos em solo e aguas subterraneas contaminada a
descontaminagao de usinas industriais inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza de
aguas superficiais pela coleta de poluentes ou aplicagao de produtos quimicos, limpeza de
vazamento e 6leo no solo em aguas superficiais no oceano e mares inclusive em mares
costeiros neutralizados de amianto, tinta e materiais perigosos, atividades especializadas no
controls de contaminagao);
L) Construgao no abastecimento de rede de dgua coleta de esgoto e construgoes correlatas;
m) Holdings de instituigoes nao-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura (servigos tecnicos de cartografia

e topografia);
o) Atividades de servigos prestados principalmente as empresas (servigos de estenografia;
servigos de taquigrafia; servigos de captagSo de imagens de reunides e conferencias ao vivo
para serem transmitidas por circuito interno de televisao ou televisao aberta);



p) Medigao de consumo de energia eletrica, gas e agua;
q) Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador;
r) Sociedades de participagao (desenvolvimento de projetos de operagao de creditos para
viabilizagSo de empreendimentos; participagao em contratos de concess5o e; participagao em
sociedades cotistas ou acionista);
s) Manutengao e reparagao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos;
t) Servigos combinados de escritdrio e apoio administrative (fornecimento de uma combinagao
ou de urn pacote de servigos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato).

Paragrafo Terceira: Em estabelecimento eleito como Filial (02), situada a Rua Maranhense,

s/n. Vila Arauio. CEP: 77.940-000. CNPJ: 04.911.091/0008-44 sera exercida as atividades de:
a) Captagao, tratamento e distribuigao de agua;
b) Servigos de engenharia (elaboragao de estudos tecnicos e projetos visando o
desenvolvimento de contratos de operagao e concessao de servigos publicos);
c) Administragao de obras (gerenciamento, administragao e execugao de contratos de
operagao e concessSo de servigos publicos, operagSo por concessao ou terceirizagao de
servigos publicos);
d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial 'por meio de
lixeiras, veiculos, cagambas, a coleta de materiais recuperaveis, a coleta de residuos em
pequenas lixeiras publicas;
e) Testes e analises tecnicas (analise bacteriologica de agua e medigao da pureza da agua e
do ar, da radioatividade a analise de contaminagao por emissao de fumaga ou aguas
residuais);
f) Distribuigao de agua por caminhoes;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltragao e
fossas sbpticas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galenas de bguas
pluviais e tubulagbes e retirada de lama);
i) Tratamento e disposigao de residuos nao-perigosos;
j) Recuperagao de materiais (trituragao, a limpeza e a classificagao de vidro; recuperagao de

aparas e desperdicios de papel e papelao para produgao de materia - prima, recuperagao de
borracha como pneus usados para produgao de materia - prima; limpeza e triagem de

desperdicios para obtengao de materia - prima);
k) Descontaminagao e outros servigos de gestao de residuos (descontaminagao atraves de
mbtodos quimicos ou biologicos em solo e aguas subterraneas contaminada a
descontaminagao de usinas industrials inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza de
aguas superficiais pela coleta de poluentes ou aplicagao de produtos quimicos, limpeza de
vazamento e oleo no solo em aguas superficiais no oceano e mares inclusive em mares
costeiros neutralizados de amianto, tinta e materiais perigosos, atividades especializadas no
controle de contaminagao);
L) Construgao no abastecimento de rede de agua coleta de esgoto e construgoes correlatas;
m) Holdings de instituigoes nao-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura (servigos tecnicos de cartografia
e topografia);
o) Atividades de servigos prestados principalmente as empresas (servigos de estenografia;
servigos de taquigrafia; servigos de captagao de imagens de reunioes e conferencias ao vivo
para serem transmitidas por circuito interno de televisao ou televisao aberta);
p) Medigao de consumo de energia elbtrica, gas e agua;
q) Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador;



r) Sociedades de participagao (desenvolvimento de projetos de operagao de creditos [
viabilizagao de empreendimentos; participagSo em contratos de concessao e; participap§o
sociedades cotistas ou acionista);
s) Manutengao e reparapao de maquinas, aparelhos e materials eletricos;
t) Servipos combinados de escritorio e apoio administrative (fomecimento de uma combinapao
ou de um pacote de servipos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato).

Clausula 20a: Permanecem inalteradas as demais clausulas do presente contrato. Para tanto,
firmam nesta mesma data, em ato continuo o Contrato Social de Sociedade Limitada abaixo:

para
em

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA
HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA

CNPJ: 04.911.091/0001-78
NIRE N° 17200290538

GUIOMAR ANTONIO GOMIDES JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, empresario, natural de

Goiania - GO, nascido em 25/08/1972, portador da cedula de identidade RG N° 271.2525 da

SSP/GO, CPF n° 435.007.731-68, residente e domiciliado em Gurupi - TO, sito a Avenida

Humberto Alencar Castelo Branco N° 75, Quadra 05, Lote 03, Parque Sol Nascente, CEP:

77425-010 e;

VIA NASCIMENTO. brasileira, divorciada, empresaria, natural de Porangatu - GO, nascida

em 12/12/1973, portadora da Cedula de identidade RG N° 112.658 da SSP/TO, CPF: N°
806.451.781-87, residente e domiciliada em Gurupi - TO, sito £ Avenida Humberto Alencar

Castelo Branco N°75, Quadra 05, Lote 03, Parque Sol Nascente, CEP: 77425-010.

Clausula 1a- NOME, SEDE E DOMICILIO:

A sociedade Limitada gira sob o nome empresarial de HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E

OPERACAO LTDA, tendo como nome de fantasia HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E

OPERACAO LTDA, com sede e domicilio a Avenida Castelo Branco N° 154, Quadra 03, Lote

07, Jardim Eldorado, CEP: 77425-010, Gurupi - TO

Paragrafo Primeiro-A sociedade tern as seauintes filiais:

-Filial 01 em TalismS - TO, Filial (01) situada a Avenida Araguaia, s/n, Quadra 21 Lote 12,

Centro, CEP: 77.483-000 CNPJ: 04. 911.091/0002-59 sob o NIRE 17900058620, constituida

14/06/2004, com objeto conforme no Paragrafo Segundo da cISusula segunda

consolidagao, sendo destacado para a mesma o capital social de R$ 500,00 (quinhentos reais).

-Filial 02 em Sitio Novo do Tocantins - TO, situada a Rua Maranhense, s/n, Vila AraOjo, CEP:

77.940-000, CNPJ: 04.911.091/0008-44 sob o NIRE 17900114619, constituida em 14/09/2015,

com objeto conforme no Paragrafo Terceira da clausula segunda consolidagao, sendo

destacado para a mesma o capital de R$500,00 (quinhentos reais);

-Filial 03 em Itupiranga - PA, situada ci Avenida Goias, Setor 04 - Quadra 02, Lote 266, S/N -

Bairro Santa Rita de Cassia, CEP: 68.580-000, CNPJ: 04.911.091/0009-25 sob o NIRE

15900434468 constituida em 14/09/2015 com o mesmo objetivo da matriz (Captagao,

em



tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacado para a mesma o capital de
R$500,00 (quinhentos reais).

-Filial 04 em Itaguatins - TO, situada a Rodovia Darcy Marinho N° 261, Bairro - Centro, CEP:
77920-000, CNPJ: 04.911.091/0010-69 sob o NIRE17900156184, constitufda em 02/06/2016
com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao
de dgua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos
reais).

-Filial 05 em Ponte Alta do Bom Jesus - TO, situada a Rodovia - TO - 110 - Perimetro
Urbano, CEP: 77315-000, CNPJ: 04.911.091/0011-40 sob o NIRE 17900163351 constituida em
16/10/2017 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e
distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00
(quinhentos reais).
-Filial 06 em Fortaleza do Tabocao - TO, situada a Rua 15 de Novembro - Centro, S/N, CEP:
77708-000, CNPJ: 04.911.091/0012-20 sob o NIRE 17900163342, constituida em 16/10/2017
com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagdo, tratamento e distribuigao
de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos
reais).

-Filial 07 em Abel Figueiredo - PA, situada a Trav. Freire Falcao - N° 887 - Centro CEP:
68527-00, CNPJ: 04.911.091/0013-01 sob o NIRE 15900467803, constituida em 12/12/2017
com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao
de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos
reais).

-Filial 08 em Jau do Tocantins - TO, situada a Avenida Principal - S/N - Centro, CEP: 77450-
000, CNPJ: 04.911.091/0014-92 sob o NIRE 17900166619, constituida em 19/04/2018 com o
mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de
agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos
reais).

-Filial 09 em Mateiros - TO, situada £ Avenida Tocantins - S/N - Centro, CEP: 77593-000,
CNPJ: 04.911.091/0015-73 sob o NIRE 17900166627, constituida em 19/04/2018 com o

objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de
5gua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos
reais).

>7 -Filial 10 em Bom Jesus do Tocantins - TO, situada a Avenida Tocantins - S/N, Bairro Pedra

^ Branca, CEP: 77715-970, CNPJ: 04.911.091/0016-54 sob o NIRE 17900168123, constituida
em 27/06/2018 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz, (captagao, tratamento
e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de
R$500,00 (quinhentos reais).

-Filial 11 em Santa Rita do Tocantins - TO, situada a Rua Araguaia S/N - Centro, CEP: 77565-
000, CNPJ: 04.911.091/19-05 sob o NIRE 17900171728, constituida em 30/11/2018 com o
mesmo objetivo da atividade principal da matriz, (captagao, tratamento e distribuigao de
agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos
reais).

mesmo



-Filial 12 em Santa Rosa do Tocantins - TO, situada a Avenida Siqueira Campos S/N - Centro,
CEP: 77375-000, CNPJ: 04.911.091/0017-35 sob o NIRE 17900171744, constituida
30/11/2018 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz, (captagao, tratamento
distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00
(quinhentos reais).
-Filial 13 em Itapiratins - TO, situada a Avenida Tocantins - N° 146, Quadra 05 Lote 07 -
Centro, CEP: 77718-000, CNPJ: 04.911.091/0018.16 sob o NIRE 17900171736, constituida em
30/11/2018 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz, (captagao, tratamento e
distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00
(quinhentos reais).

em
e

-Filial 14 em Palmas - TO, situada a Quadra 103 Norte (ACNO 1), Rua N° 01, Conj. 02, Lote
20 A, Plano Diretor Sul, CEP: 77001-016, CNPJ: 04.911.091/0020-30 sob o NIRE
17900173704, constituida em 25/03/2019 com o objetivo da atividade; Servigos Combinados
de Escritorio e Apoio Administrativos (fornecimento de uma combinagao ou de um
pacote de servigos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato),
Manutengao e reparagao de maquinas, aparelhos eletricos e testes e analises tecnica
sendo destacado para a mesma o Capital Social de R$500,00 (Quinhentos reais);

-Filial 15 em Praia Norte - TO, situada na Avenida Nossa Senhora do Carmo S/N - Centro e

CEP: 77970-000, CNPJ: 04.911.091/0022-00 sob o NIRE 17900173721, constituida em

25/03/2019 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e
distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o Capital Social de

R$500,00 (quinhentos reais).

-Filial 16 em Pium - TO, situada Rua Paulo Coutinho de Aguiar - S/N, Quadra 14 - Centro e

CEP: 77570-000, CNPJ: 04.911.091/0021-11 sob o NIRE 17900173712, constituida em

25/03/2019 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e

distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o Capital Social de

R$500,00 (quinhentos reais).
-Filial 17 em Divinopolis do Tocantins - TO, situada a Rua doze - S/N - centra CEP: 77670-

000, CNPJ: 04.911.091/0025-45 sob o NIRE 17900175529, constituida em 24/06/2019 com o
objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de

agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o Capital Social de R$500 (Quinhentos

Reais);

-Filial 18 em Ponte Alta do Tocantins - TO, situada a Avenida Joana Medeiros - S/N - centra

CEP: 77590-000, CNPJ: 04.911.091/0024-64 sob o NIRE 17900175537, constituida em

24/06/2019 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e

distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o Capital Social de R$500

(Quinhentos Reais);

-Filial 19 em Chapada de Areia - TO situada a Rua Santa Izabel - S/N - QD 26 LT 11- Centro,

CEP:77575-000, CNPJ: 04.911.091/0023-83 sob o NIRE 17900175545, constituida em

24/06/2019 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e
distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o Capital Social de R$500

(Quinhentos Reais);

-Filial 20 em Abreulandia - TO, situada a Rua Mariano Pereira, S/N, Anexo saida pi

Divindpolis, Centro, CEP: 77.693-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz

mesmo



(Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o
capital social de R$500,00 (quinhentos reais);

-Filial 21 em Angico - TO, situada a Rua Mangueiras, S/N, Centro, CEP: 77.905-000, com o
mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de
agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos
reais).

-Filial 22 em Araguacema - TO, situada a Avenida Louracy Crisostomo Noleto, S/N, Centro,
CEP: 77.690-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao,
tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social
de R$500,00 (quinhentos reais);

-Filial 23 em Chapada da Natividade - TO, situada a Avenida Girassois, S/N, Centro, CEP:
77.378-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e
distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00
(quinhentos reais).

-Filial 24 em Duere - TO, situada it Avenida Contorno esq. com a Rua Tancredo Neves, S/N,
Quadra 12-B, Lote 03, Centro, CEP: 77.485-000, com o mesmo objetivo da atividade principal

da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a

mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais);

-Filial 25 em Goianorte - TO, situada it Avenida 07 de Setembro, S/N, Centro, CEP: 77.695-
000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e

distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00

(quinhentos reais);

-Filial 26 em Lizarda - TO, situada a Avenida Jose Benedito, S/N, Centro, CEP: 77.630-000,

com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao

de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos

reais);

-Filial 27 em Monte do Carmo - TO, situada £ Avenjda General Cerqueira, S/N, Centro, CEP:

77.585-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e

distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00

(quinhentos reais);

-Filial 28 em Novo Alegre - TO, situada a Rua 01, S/N, Centro, CEP: 77.353-000, com o

mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagio, tratamento e distribuigao de

agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos

reais);

-Filial 29 em Pequizeiro - TO, situada a Avenida Salgado Filho, S/N, Centro, CEP: 77.730-000,

com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao

de agua e esgoto) , sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos

reais);



-Filial 30 em Pindorama do Tocantins - TO, situada a Avenida 11 de Maio, S/N, Centro, CEP:
77.380-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e
distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00
(quinhentos reais).

-Filial 31 em Porto Alegre do Tocantins - TO, situada a Rua Brasilia Esquina com a rua 07,
S/N, Quadra 23, Lote 01, Setor Alto da Gloria, CEP: 77.395-000, com o mesmo objetivo da
atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo
destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais);

-Filial 32 em Presidente Kennedy - TO, situada a Rua Raimundo Barbosa, s/n, Setor
Aeroporto, CEP: 77.745-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz

(Captagdo, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o
capital social de R$500,00 (quinhentos reais);

-Filial 33 em Rio da Conceigao - TO, situada d Avenida Tocantins, S/N, Centro, CEP: 77.303-
000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e
distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00

(quinhentos reais);

-Filial 34 em Santa Maria do Tocantins - TO, situada a Rua Francisco de Assis, S/N, Centro,

CEP: 77.716-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao,

tratamento e distribuigao de 5gua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social

de R$500,00 (quinhentos reais);

-Filial 35 em Silvandpolis - TO, situada a Rua 10, S/N, Centro, CEP: 77.580-000, com o

mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de

agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos

reais).

-Filial 36 em Tupirama - TO, situada a Avenida Antdnio Primo Lacerda, S/N, Centro, CEP:

77.704-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e

distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00

(quinhentos reais).

-Filial 37 em Novo Repartimento - PA, situada a Rua Lfrios, n° 07, Quadra 05, Morumbi, Novo

Repartimento (PA) e CEP: 68.473-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz

^ (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o

capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Paragrafo Segundo - A sociedade podera a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra

dependence, mediante alteragao contratual assinada por todos os socios.

Clausula 2°-O objeto social da empresa 6,

Paragrafo Primeiro:
a) Captagao, tratamento e distribuigao de £gua e esgoto;
b) Servigos de engenharia (elaboragao de estudos t6cnicos e projetos visando o

desenvolvimento de contratos de operagao e concessao de servigos publicos);



c) Administrate) de obras (gerenciamento, administrapao e execupao de contratos de
operapao e concessao de servipos publicos, operapao por concessao ou terceirizapao de
servipos publicos);
d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial 'por meio de
lixeiras, veiculos, capambas, a coleta de materials recuperaveis, a coleta de residuos em
pequenas lixeiras pubiicas;
e) Testes e analises tecnicas (anaiise bacteriologica de £gua e medipao da pureza da agua e
do ar, da radioatividade a anaiise de contaminapao por emissao de fumapa ou aguas
residuais);
f) Distribuipao de agua por caminhdes;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltrapao e
fossas septicas, sumidouro e popos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de aguas
pluviais e tubulapoes e retirada de lama);
i) Tratamento e disposipSo de residuos nao-perigosos;
j) Recuperapao de materials (triturapao, a limpeza e a classificapao de vidro; recuperapao de
aparas e desperdicios de papel e papelao para produpao de materia - prima; recuperapao de
borracha como pneus usados para produpao de materia - prima; limpeza e triagem de
desperdicios para obtenpao de materia - prima);
k) Descontaminapao e outros servipos de gestao de residuos (descontaminapao atrav£s de
nrtetodos quimicos ou biologicos em solo e aguas subterrdneas contaminada a
descontaminapao de usinas industrials inclusive nucleares, descontaminapao e a limpeza de
aguas superficial pela coleta de poluentes ou aplicapao de produtos quimicos, limpeza de
vazamento e oleo no solo em dguas superficial no oceano e mares inclusive em mares
costeiros neutralizados de amianto, tinta e materials perigosos, atividades especializadas no
controle de contaminapao);
L) Construpao no abastecimento de rede de agua coleta de esgoto e construpoes correlatas;
m) Holdings de institutes nSo-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura (servipos tecnicos de cartografia
e topografia);
o) Atividades de servipos prestados principalmente as empresas (servipos de estenografia;
servipos de taquigrafia; servipos de captapao de imagens de reunifies e conferencias ao vivo
para serem transmitidas por circuito interno de televisao ou televisao aberta);
p) Medipao de consumo de energia eletrica, gas e agua;
q) Aluguel de meiquinas e equipamentos para construpao sem operador;
r) Sociedades de participapao (desenvolvimento de projetos de operapao de cteditos para
viabilizapao de empreendimentos; participapao em contratos de concessao e; participapao em

sociedades cotistas ou acionista);
s) Manutenpao e reparapao de nrtequinas, aparelhos e materials eletricos;
t) Servipos combinados de escritorio e apoio administrative (fornecimento de uma combinapao

ou de urn pacote de servipos administrates de rotina a empresas clientes sob contrato).

Paragrafo Segundo: Objeto social da Filial Talisma-TO e;
a) Captapao, tratamento e distribuipao de agua;
b) Servipos de engenharia (elaborapao de estudos tecnicos e projetos visando o
desenvolvimento de contratos de operapao e concessao de servipos publicos);
c) Administrapao de obras (gerenciamento, administrapao e execupao de contratos de
operapao e concessao de servipos publicos, operap§o por concessao ou terceirizapao de
servipos publicos);



d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial 'por meio de
lixeiras, veiculos, cagambas, a coleta de materiais recuperbveis, a coleta de residuos em
pequenas lixeiras publicas;
e) Testes e anfilises tecnicas (analise bacteriolfigica de agua e medigao da pureza da agua e
do ar, da radioatividade a analise de contaminagao por emissao de fumaga ou bguas
residuais);
f) Distribuigao de agua por caminhfies;
g) Gestao de redes de esgoto,
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltragao e
fossas sbpticas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de aguas
pluviais e tubulagfies e retirada de lama);
i) Tratamento e disposigao de residuos nao-perigosos;
j) Recuperagao de materiais (trituragao, a limpeza e a classificagfio de vidro; recuperagao de
aparas e desperdicios de papel e papelfio para produgao de materia - prima; recuperagao de
borracha como pneus usados para produgao de materia - prima; limpeza e triagem de
desperdicios para obtengao de materia - prima);
k) Descontaminagao e outros servigos de gestao de residuos (descontaminagao atravbs de
metodos quimicos ou biologicos em solo e aguas subterrsineas contaminada a
descontaminagao de usinas industriais inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza de
aguas superficiais pela coleta de poluentes ou aplicagao de produtos quimicos, limpeza de
vazamento e oleo no solo em bguas superficiais no oceano e mares inclusive em mares
costeiros neutralizados de amianto, tinta e materiais perigosos, atividades especializadas no
controle de contaminagao);
L) Construgao no abastecimento de rede de agua coleta de esgoto e construgfies correlatas;
m) Holdings de instituigfies n§o-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura (servigos tecnicos de cartografia
e topografia);
o) Atividades de servigos prestados principalmente as empresas (servigos de estenografia;
servigos de taquigrafia; servigos de captagao de imagens de reunifies e conferencias ao vivo
para serem transmitidas por circuito interno de televisao ou televisao aberta);
p) Medigao de consumo de energia eletrica, gas e agua,
q) Aluguel de mbquinas e equipamentos para construgao sem operador;
r) Sociedades de participagao (desenvolvimento de projetos de operagao de crfiditos para
viabilizagao de empreendimentos; participagao em contratos de concessao e; participagao em
sociedades cotistas ou acionista);
s) Manutengao e reparagfio de maquinas, aparelhos e materiais eletricos;
t) Sen/igos combinados de escritorio e apoio administrative (fornecimento de uma combinagao
ou de um pacote de servigos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato).

Paragrafo Terceiro -Objeto social da Filial Sitio Novo do Tocantins-TO e;
a) Captagao, tratamento e distribuigao de agua;
b) Servigos de engenharia (elaboragao de estudos tecnicos e projetos visando o
desenvolvimento de contratos de operagfio e concessao de servigos publicos);
c) Administragao de obras (gerenciamento, administragao e execugao de contratos de
operagao e concessao de servigos publicos, operagao por concessao ou terceirizagao de
servigos publicos);
d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem donrtestica, urbana ou industrial 'por meio de
lixeiras, veiculos, cagambas, a coleta de materiais recuperbveis, a coleta de residuos em
pequenas lixeiras publicas;



e) Testes e analises tecnicas (analise bacteriolfigica de agua e medigao da pureza da agua e
do ar, da radioatividade a analise de contaminagao por emissao de fumaga ou aguas
residuais);
f) Distribuigao de agua por caminhoes;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltragSo e
fossas septicas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de figuas
pluviais e tubulagdes e retirada de lama);
i) Tratamento e disposigao de residuos nfio-perigosos;
j) Recuperagao de materials (trituragSo, a limpeza e a classificagao de vidro; recuperagao de
aparas e desperdicios de papel e papelao para produgao de materia - prima; recuperagao de
borracha como pneus usados para produgao de materia - prima; limpeza e triagem de
desperdicios para obtengao de materia - prima);
k) Descontaminagao e outros servigos de gestao de residuos (descontaminagao atraves de
metodos quimicos ou biolfigicos em solo e aguas subterraneas contaminada a
descontaminagao de usinas industrials inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza de
figuas superficial pela coleta de poluentes ou aplicagao de produtos quimicos, limpeza de
vazamento e fileo no solo em aguas superficial no oceano e mares inclusive em mares
costeiros neutralizados de amianto, tinta e materials perigosos, atividades especializadas no
controle de contaminagao);
L) Construgao no abastecimento de rede de agua coleta de esgoto e construgfies correlates;
m) Holdings de institutes nao-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas engenharia e arquitetura (servigos tecnicos de cartografia
e topografia);
o) Atividades de servigos prestados principalmente as empresas (servigos de estenografia;
servigos de taquigrafia; servigos de captagao de imagens de reunifies e conferencias ao vivo
para serem transmitidas por circuito interno de televisfio ou televisao aberta);
p) Medigao de consumo de energia eletrica, gas e figua;
q) Aluguel de maquinas e equipamentos para construgfio sem operador;
r) Sociedades de participagao (desenvolvimento de projetos de operagfio de creditos para

viabilizagao de empreendimentos; participagao em contratos de concessfio e; participagao em
sociedades cotistas ou acionista);
s) Manutengao e reparagao de maquinas, aparelhos e materials eletricos;

t) Servigos combinados de escritfirio e apoio administrative (fornecimento de uma combinagao

ou de urn pacote de servigos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato).

Clausula 3a- PRAZO DE DURAQAO DA SOCIEDADE LIMITADA;

A sociedade iniciou suas atividades em 25 de fevereiro de 2002 e o prazo e indeterminado;

Clausula 4a -O capital social e de R$ 2.651.400,00 (Dois milhfies seiscentos e cinquenta e urn
mil e quatrocentos reais), dividido em 2.651.400 (Dois milhfies seiscentos e cinquenta e um mil

e quatrocentos reais) quotas, no valor unitario de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente

integralizado em moeda corrente do pais, ficando assim distribuldos entre os sficios:

TOTALV.UNIT.SOCIOS % QUOTAS
2.585.115,001,002.585.11597,50Guiomar Antonio Gomides Junior

66.285,0066.285 1,002,50Llvia Nascimento
2 .651.400,002.651.400 1,00TOTAL 100



Clausula 5a - CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS:

As quotas sao indivislveis e n3o poderSo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro s6cio, a quem fica assegurado, em igualdade de condigoes e prego,
direito de preference para a sua aquisigao se postas a venda, formalizando, se realizada a
cessao delas, a alteragao contratual pertinente.

Clausula 6a - RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sdcio nas obrigagoes assumidas pela sociedade e restrita ao valor
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagSo do Capital Social;

Clausula 7s- ADMINISTRAQAO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL

Ao socio GUIOMAR ANTONIO GOMIDES JUNIOR, autorizo o uso do nome empresarial
isoladamente, representando a sociedade em jufzo, ativa e passivamente, e fora dele em todos
os negocios, atos e contratos de que a sociedade participe, contratagao de operagoes de
emprestimos com ou sem garantias reais, constituigao de hipotecas e penhoras, oferecimento
de caugoes, nomeagoes de bens que integrem o ativo fixo, outorga de procuragao cujo no
instrumento sera obrigatoriamente especificado e delimitados os poderes do mandatario, e
outros quaisquer atos que onerem o patrimonio social, e todos os atos em operagoes comuns e
rotineiras, tais como, movimentagao em instituigoes financeiras, em relagao a funcion^rios e
repartigoes.

Paragrafo Unico: A socia, LIVIA NASCIMENTO, autorizado o uso do nome empresarial

isoladamente somente nos atos em operagoes comuns e rotineiras, tais como, movimentagao
em instituigoes financeiras, em relagao a funcion£rios, e aos org3os publicos e privados, bem
como (federais, estaduais e municipals).

Clausula 8a- RETIRADA DE PRO-LABORE:

Os socios poderao de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pro-labore

observadas as disposigoes regulamentares pertinentes;

Clausula 9a - EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAQOES CONTABEIS E PARTICIPAQAO
DOS SOCIOS NOS RESULTADOS:

Ao termino do exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestari contas

justificadas de sua administragao procedendo a elaboragao do inventario, do Balango

Patrimonial e do Balango de Resultado Economico, cabendo aos socios, na proporgao de suas

quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Paragrafo Primeiro: De acordo com as necessidades da empresa serao apurados Balangos

Mensais ou Trimestrais e dos Lucros apurados nestes Balangos serao distribuidos aos Socios

na proporgao de suas quotas;

Paragrafo Segundo: Nos quatro primeiros meses seguintes ao termino do exercicio social, os

socios deliberarao sobre as contas e designarao administrador (es) quando for o caso;



Clausula 108- FALECIMENTO OU INTERDIQAO DE SbCIO:

Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuara sua atividade com os
herdeiros sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse deste (s) ou do
socio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na
situagao patrimonial da sociedade, a data da resolugao, verificada em balango especialmente
levantado.

Paragrafo Unico - O mesmo procedimenfo sera adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva a seu sdcio.

Clausula 11a- DECLARAQAO DE DESIMPEDIMENTO:

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que nao estao impedidos de exercer a
administragao da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenagio criminal ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, 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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrSncia, contra as relagoes de consumo, fe publica, ou a propriedade.

Clausula 12a - FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Gurupi - TO, para o exercicio e o
cumprimento dos direitos e obrigagoes resultantes desta consolidagao contratual. E por
estarem assim justose contratados assinam o presenteernyma via.

Gurupi- TO, 13 de fevefejwae 2j

aa)
>R ANT0NIO GOMIDES JUNIOR

aa)
OLIVIA NASCi
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10.2.1 - Comprova9§o de registro ou inscri^ao da LICITANTE e de seu (
responsavel tecnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA \ s
que regula obras e outros e CRQ — que regula o tratamento em que se sequem , \L
rea9oes quimicas (Lei 2800/56 art. 2, III) - da regiao da sede da empresa ou do- t \
local dos serv^os. \ >
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITA£AO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-TO N° 469852/2021

Emissao: 01/06/2021
Validade: 31/03/2022

Chave: BCydYConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidao. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa nao se encontra em debito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Tocantins -
CREA-TO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuig3o(gdes) de seu(s) responsavel(veis) tdcnico(s).

Interessado(a)
Empresa: HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA
CNPJ: 04.911.091/0001-78
Registro: 0000001433
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 2.651.400,00
Data do Capital: 10/11/2018
Faixa: 6
Objetivo Social: CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO;
ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE CONTRATOS DE OPERACAO E CONCESSAO DE
SERVICOS PUBLICOS: GERENCIAMENTO, ADMINISTRACAO E EXECUCAO DE CONTRATOS DE OPERACAO E CONCESSAO DE SERVICOS
PIBLICOS; OPERACAO POR CONCESSAO OU TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS; DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE
OPERACAO DE CREDITOS PARA VIABILIZACAO DE EMPREENDIMENTOS. PARA VIABILIZACAO DE EMPREENDIMENTOS; PARTICIPACAO
EM
CONTRATOS DE CONCESSAO E; PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES COMO COTISTAS OU ACIONISTA. EMPRESA HABILITADA
PARA ATIVIDADES DE SANEAMENTO A NIVEL DE SEGUNDO GRAU, FICANDO A MESMA RESTRITA AS ATRIBUICOES DE SEUS
RESPONSAVEIS TECNICOS.
Restrigoes Relativas ao Objetivo Social:

Enderego Matriz: AVENIDA HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO. QUADRA 03. LOTE 07, 154, PARQUE SOL NASCENTE. GURUPI, TO,
77425010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 05/06/2012
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 32199

Descrigao

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQAO PESSOA JURIDICA

Informagdes / Notas
- A capacidade t̂ cnico-profissional da empresa e comprovada pelo conjunto dos acervos tecnicos dos profissionais constantes de seu
quadro tecnico.
- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infragao
Nada consta

Responsaveis Tecnicos __
Profissional: FABIO LUIS CUENCAS FUNARI
Registro: 2605936031
CPF: 204.608.658-97
Data Inicio: 28/01/2020
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuig&o: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE LUIZ DA CUNHA NETO
Registro: 2414410701
CPF: 033.680.041-07
Data Inicio: 31/08/2018

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ft
A autenticidade dasta Certid3o pode ser varificada ©m: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave. BCydV

impresso em: 22/07/2021 £s 11.03:25 por: adapt, ip: 170.239.227.43

0iti?
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAgAO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-TO N° 469852/2021

Emissao: 01/06/2021
Validade: 31/03/2022

Chave: BCydYConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuipao: Art. 2° DA RESOLUQAO 447/2000 do CONFEA.
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuipao: ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL N° 23.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933, ARTIGO 7° DA LEI FEDERAL N° 5.194,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ARTIGO 7° COMBINADO COM ARTIGO 25 DA RESOLUQAO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973.
DO CONFEA. EXCETO PORTOS E HIDROVIAS, RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMAgAO EDUCACIONAL.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL T^CNICO

v.
A autenticidade desta CertidSo pode ser venficada em: http://sitac.crea-to.arg.br/publlco/. com a chave: BCydY

Impresso em: 22/07/2021 ds 11:03:25 por: adapt, ip: 170.239.227.43 £££{•
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CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA xil REGIAO

J U R I S D I Q A O Distrito Federal,Goias e Tocantins

CERTIFICADODEREGISTRO NQ 003700

CERTIF ICAMOSqueaEmp reH1DRO FORTE ADM.E OPERA^AO LTDA - MATRIZ

CIDADE / MUNIC iP IO PalmassediadaaQ 103,Norte,R. 01Lt. 19,Plano Diretor Norte

s i tuadaa ( MESMO )ESTADO TO com estabelec imento de Presta^ao de Servi^os

explorando o ramo deCaPta9a0’ tratamento e distribute de agua

com at iv idade quimica em ^ERVigOS COMUNITARIOS E SOCIAIS esta regis t rada neste0
Conselho Regional de Quimica sob o numero acima , de acordo com a Lei n° 2 .800 de 18 de Junho de 1956« NliyiMIHIHIIIIIIIIIBIIKIilllllBllilllltIHIIIilllinilB

VrtlIdador . . . : 011700004901900370052019112297

de 20 19^e novembroGoiania, 22All* milicag&o: 8 f 947943bde2244 fce8ea8957e02ecbb

(llua-jy {Je
PRESID

§
[i ISM! ClHIIF 1C ADO SO f:VALIDO PAR AO ESTABELECIMENTO LOCALIZADO NO ENDEREQO ACIMA, DEVENDO SERAFIXADO EM LOCAL VISiVEL. NAO CONSTITUINDO

POR SI SO PROVADE REGULARIDADE DAS DEMAIS OBRIG AQdES JUNTO A ESTE C .R Q.4
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CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XH
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H
4C E R T I F I C A M O S q u e a F i r m a HIDRO FORTE ADM. E OPERACAO LTDA- FILIAL 01

C I D A D E / M U N I C f P I O Talisma

com e s t a b e l e c i m e n t o d e Prcsta^ao de Servians
e x p l o r a n d o o r a m o d e Tratamento e distribuiv’ao de agua c esgoto.

com a t i v i d a d e q u i m i c a e m SERVIQOS INDLSTRIA1S DE UTILIDADE PUBLICA

f f|s e d i a d a a Av. Araguaia, Quadra 21 Lote 12 Centro
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t iE S T A D O TO si tu ada a ( M E S M O )

*l i l
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CERTIFICADO DE REGISTRO ft1 *•

CERTIF ICAMOSqueaF i rma HIDRO FORTE ADMINISTRAgAO E OPERAgAO LTDA

CIDADE / MUNIC IP IO SitioNovo do Tocantinss e di a da a ^ua Maranhense n° 648 - Vila Araujo

ESTADO TO
ft

com es tabe lec imen tode Prestagao de Servigos
Captagao, tratamento e distribuigao de agua

s i t ua da a ( MESMO )

exp lo randoo ramode
SERVigOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PUBLICAcom a t i v i dadequ im ica em es ta reg i s t r ada nes te

Conse lho Reg iona l de Qu im ica sob o numero ac ima , de aco rdo com a Le i n° 2 .800 de 18 de Junho de 1956
III nn1III1 1u mi 1 ini m i n in u i inm ininiHiiiiiDiiiiiini

•f

Validador...: 011700000121600296872016011435
Autenticagao: 03051680ca0dffc27c248fc092320551 Goiania, 14 ^ janeiro de 20 16
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10.2.1.2 Prova de capacitagao tecnica operacional da empresa licitante atraves de
atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
acompanhados de Certidao de Acervo Tecnico emitida pelo CREA, referente a gestao
plena, vedada a gestao parcial de servigos publicos de agua, em regime de
concessao, de carater de exclusividade na totalidade em urn municipio, entendendo-
se por gestao plena os seguintes servigos:

Operagao das unidades de captagao de agua e esgoto;
Operagao das unidades de tratamento de agua e esgoto;
Operagao das unidades de armazenamento de agua e esgoto;
Operagao das unidades de distribuigao de agua e coleta de esgoto.
Manutengao das unidades de captagao de agua e esgoto;
Manutengao das unidades de tratamento de agua e esgoto;
Manutengao das unidades de armazenamento de agua e esgoto;
Manutengao das unidades de distribuigao de agua e coleta de esgoto.
Execugao de ligagdes de agua e esgoto;
Execugao de servigos complementares prestados aos usuarios.
Administragao e operagao dos sistemas comerciais incluindo leitura,
processamento, emissao, cadastro, cobranga e entrega de contas de;
Corte e religagao de agua.
Atendimento ao usuario.
Aferigao de hidrometros;
Instalagao de hidrometros.
Geofonamento.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO PARA
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VINCULA!)A A ART N.° 9414TD PA/7 de 12/02/2010

| NOME DO RESP. TEC.P/SERVIQO WEBER DA CUNHA ALVES:

TiTULO PROFISSIONAL iji*****************************.;,*.),;), I

94>TD 4, /X,.Expedido em ,
DEC ]p) .̂9t2m^ART̂ Q3; 04, 05 E lO^ERCUNSCRITAS AO AMBITO E
B£SiPEIT.ABDg Q$:LEVlITES:DE;,SUA FORM&CAO PROFISSIONAL ***** '
HIDRCi^^^^INI§T.^ACAO%OPERAC^O LTDA - FILIAL SAO j
DOMIN'GC^Î^DSAI^IaLAEA'^****** ****^********************** j

?N.° REG. E/OU VISTO CREA-PA ,% : 01/10/2008
tATRIBUIQAO

£NOME DA EMPRESA

4ff3gRSS\
NOME DO CO^TfATAHTE : PREI l̂tW/%MllJW^lE S3|D DOMINGOS DOSAIAGUAIA
LOCALIZAyo*So^ERVIgQS

j Certificlfrî s qu/as atividades constates no Coi^^^°-^L|2^pforain registrada'|no ©KEA-PA atraves I
da ART a,t^414TD PA/4 de 12/02/201$, bem ^es^ect^^^testado de DesJnpe^o^e Capacidade !
Tecnica afraves d|ART n.° 9414TD PA/T3f| |0* p a r t e integrante|da presente CAT. De
acordo cclro as ^tribuigoes do seu responsive! t^plpo^affl^a^ido relacionado lomejjteJ na area de

! N.° REG. E/OU VISTO CREA/PA Expedid^em:^6/03/20098180

******

CERTIFICARjfOS AINd^k QUE O ATESTADO D jpfcNRO'c 0APAG1D3OE TECNICA DO PROfISSIOfWf. EM EPIGRAFE

.CONFERE COM% DOCUMENTAQAO^MpMBAT6RlA,pk)TO.(j)0L'ADA SOB O N.° 2473/2010 DE 12/02/2010 E
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Coordenadqr Operational

Portariak.°049/2008

VISTO:

Eng. Agr. Marcio Roberto Barata’dos Santos
Analista Tecnico do CREA/PA

Portaria 020/2009
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l 1-Dagmar Pereira Battsta-1* SUBST.
i J-Dr. Nara Luca P, Batista-2* SUBST
i -Edgar Pereira da Rocha-Esc Aut.

ATESTADO DE DESEMPENHO E CAPACIDADE TECNICA
r " — A-Prefeitura Municipal de SaoDomingos do Araguaia-PA. ATESTA Darafins de

AVALIAQAO. que a Empresa HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA.

... .inscrita . no .CNPJ sob n? 04.911.091/0003-30, com registry no CREA 8180EMPA. tendo
Tesponsavel Tecnico WEBER DA CUNHA ALVES, com registro no CREA 9414TDPA. desde

. 18/03/2009. regularmente cadastrados neste conselho e regularmente cadastrados nesta
municipalidade, com sede na Rua Jarbas Passarinho. 257B. Centro, nesta cidade de Sao Domingos
do Araguaia-Pa.. vem operando como concessionary dos services de Agua e Esgoto da sede do
municipio. desde 27 de marco de 2006. conforme Concorrencia Publica n° 001 2006 CPL PMSDA.
pagando trimestralmenie a Ptefeitura Municipal de Sao Domingos do Araguia-PA.. a importancia

•de RS 0,10 ( Dez centavos de real) por ligacao de agua eadastrada, totalizando pelo periodo a
importancia estimada de RS 68.400.00 (Sessenta e oito mil e quatrocentos reais ).

Ater.cendo sempre as exigencias consiadas no mesmo e especiiieacbes de seus
anexos, a saber. Edita! Licitatorio. C'riterio do Servico Adequado e DistincSo de responsabilidade
pelos investimentos. assumindo ainda. a responsabilidade contratual pelas seguinte-s atribuicoes.

seu

• Operacao das Unicodes de captacao. tratamento. armazenamento e
distribuicao de agua:

\ • Operagao das unidades de coieta. transports e tratamento de esgoto:
\« Manutencao das unidades de captacao. tratamento. armazenamento e
\ distribuicao de agua e das unidades de coieta. transponem de esgoto:
•' Execucao de ligacSes domiciliares de agua e esgoto e demais servicos
\ complementares prestados aos usuarios:

£^&\\dministracao e operacao dos sistemas comerciais incluindo ieitura. emissao.
“ •“ ^rocessamento. cadastro, entrega e eobranga de Contas de Agua e Esgoto: e

ainda cone e re-ligacao de agua:
• Atendimento ao Usuario;
• Instalagao e afericao de Hidrometros:
• Geofonamento de Redes de Agua para reducao de perdas.

«sm.

Vp &

m
Declaro ouirossim. que ate a presente data, nada temos a reelamar. no que sc

refere a qualidade. prestatividade. desempenho tecnico e prazos conveniados. tendo - i retenda
Empresa e seu responsdvel tecnico sempre cumprido e honrado com pontualidade os compromis^os
contratuais assumidos com a Preteitura Municipal de Sao Domingos do Araguaia-P.a.
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Certidao de Acervo Tecnico - CAT
Resolugao No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo

CREA-SP CAT COM REGISTRO DE ATE3TADO

2620120005169
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acervo Tecnico do
profissional FABIO LUIS CUENCAS FUNARI referente a(s) Anotagao(oes) *de Responsabilidade Tecnica - ART abaixrfC\- ^V -discriminada(s): /£' PALMAS-T0N&
Profissional: FABIO LUIS CUENCAS FUNARI [u . Tel. i63l3J1W200 'J.
Registro: 5061152795-SP RNP: 2605936031 \ ..,. .AWe5 rje Almellin
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL , Escro -ente

V*Numero ART: 92221220120407130 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIQO
Forma de Registro: SUBSTITUIQAO a 92221220120237041
Participagao Tecnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA
Contratante: Prefeitura Municipal de Pirangi
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO . .
Complemento:
Cidade: PIRANGI
Contrato:
Vinculado a ART: 92221220120237424
Valor do Contrato: R$ 421.948,80

Registrada em: 25/04/2012

CNPJ: 45.343.969/0001-01
No.: 579

Bairro:
UF: SP CEP: 15820000 . PAIS: BRASIL

Celebrado em : 14/12/2007 .

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Enderego da Obra/servigo: Perimetro Urbano do Municipio de Pirangi
Complemento: . .
Cidade: PIRANGI
Data de infcio: 19/12/2007 Situagao: Atividade em andamento
Finalidade: OUTRO
Proprietario:
Atividade Tecnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. SANEAMENTO. 3427,00 Numero de ramais. Analise, Avaliacao,
Assessoria, Coordenacao, Fiscalizacao de Obra, Manutencao ou Reparo .Obs: Prestacao de Servicos relacionados a Agua e
Esgoto em todo perimetro urbano do municipio de Pirangi/SP, atendendo os servicos de Operacao e Manutencao das unidades de
captacao, transporte, armazenamento e distribuicao de agua; Operacao e Manutencao das unidades de coleta e transporte de
esgoto; Operacao e Manutencao de Estacoes Elevatorias de Esgoto:

No.:
Bairro:

UF; SP CEP: 15820000 . PAIS: BRASIL . . .
Coordenadas Geograficas:

CPF/CNPJ:

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Tecnico - CAT, o(s) documento(s) contendo
1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quern cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagoes
nele ccnstantes.

Certidao de Acervo Tecnico No.2620120005169
22/05/2012 10:49:34
yCsaf5l5kagGGnA
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A CAT perdera a validade no caso de modificagao dos dados tecmcos qualitativos e
quantilativos nela contidos, bom como de alteragao da situagao do registro da ART.

A CAT & qual o atestado esta vinculado e o documento que comprova o registro do
alestado no CREA.

A autenticidade e a validade desta certidSo deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A CAT a qual o atestado esti vinculado constituir^ prova da capacidade
tecnico-profissional da pessoa jurldica somente se o responsavel tecnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro tecnico por meio de declaragao
entregue no momento da habilitagao ou da entrega das propostas.

A CAT e vdlida em todo territdrio nacional.

A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agao penal.

Conselho Regional de Engenhana e Agronomia do Estado de S8o Paulo
R DI-6. 303 DISTRITO INDUSTRIAL IBARRETOS-SP, CEP 14783032

Telefone: 0800.171811 * www.creasp.org.br opgSo ’Atendimento' link 'Pale Conosco'



P̂zzj-zituza i^l/lunicifiaf dz <dPizangi
CNPJ 45.343.969/0001-01

Rua Marechal Floriano Peixoto,579
Fone/Fax/PABX: (17) 3386.9600 - CEP 15820-000 - PIRANGI -SP

E-mail: prefeitura@pirangi.sp.gov.br
MUNICIPIO
V E S D E A Z U L

flATo
ATESTADO DE DESEMPENHO E CAPACIDADE TECNICA &($: PALMAS-T0 \fc\

lJ Tel. l63l 3216-7200 %
Alves de AlmeidaA Prefeitura Municipal de Pirangi, por intermedio da sua Secretarfa d̂eEs

Administrate) de Material e Patrimonio, ATESTA, para fins de avaliagao em Licitato Punfi^que a Empresa HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA.. inscrita rfe
CNPJ/MF sob n° 04.911 .091/0004- 10, regularmente cadastrada nesta Municipalidade, sob n°
1065-5, com sede a Rua Dr. Rodrigues Alves, n° 875, nesta cidade de Pirangi , atraves de seu
respons&vel tecnico, Engenheiro Fabio Luis Cuencas Funari, CREA-SP n° 50.61152795, vem
operando como permissionaria dos serv^os de agua e esgoto em todo municipio de Pirangi,
conforme Contrato Administrative n° 62/2007, firmado em 14 de Dezembro de 2007; contrato
este que teve inicio em 19 de Dezembro de 2007 e encerrado em 18 de Dezembro de 2011 ,
entretanto, o mesmo foi prorrogado por igual periodo (quatro anos) em 08/12/2011, com vigencia
prevista para o periodo de 19/12/2011 a 18/12/2015, e que determina pagamento mensal a
Prefeitura Municipal de Pirangi, a importancia de R$ 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos)
por ligaqao de agua cadastrada, totalizando pelo periodo de contrato a importancia estimada de R$
421.948,80 (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

crevenle

Jf?io s
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£
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% -v Atendendo sempre as exigencias contidas no mesmo, e as espeficaijoes de seusHi ;anexos, a saber: Edital Licitatorio, Criterio do Servitjo Adequado e Distinqao de Responsabilidade
' vestimentos; assumindo ainda, a responsabilidade contratual pelas seguintes atribuiQoes :

§ i — - Opera9§o das unidades de captato, tratamento, armazenamento e distribu^ao!* deagua.

cfelpS •§- Opera9ao das unidades de coleta e transporte de esgoto;
5 ||j- Manuten9ao das unidades de capta9§o, tratamento, armazenamento e
£ g -5 < distribu^ao de agua e das unidades de coleta e transporte de esgoto;

Q 33- Operaqao e manuten9ao das esta9oes elevatorias de esgoto e Lagoas de
K ® tratamento;

Execu9ao de liga9oes domiciliares de agua e esgoto e demais serv^os
complementares prestados aos usuarios;
Execu9ao de adutoras e redes de agua;
Execu9§o de emissarios e redes de esgoto;
Geofonamento de redes de agua para redu9ao de perdas.
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Declaro, outrossim, que ate a presente data, nada temos a reclamar, no que se refere
'v^ai^Tp&fiaatle, prestatividade, desempenho tecnico e prazos conveniados, tendo a referida Empresa e

Profissional Responsavel Tecnico, sempre cumprida e honrados com pontualidade os
compromissos contratuais assumidos com a Prefeitura Municipal de Pirangi .

Prefeitura Municipal de Pirangi, 14 de Mar90 de 2012.

JOSE ROBEJjrffO MASSAROPPE
Eng0 C*tfWC[REA 060172299-8Diretor de Administra9ao

Mod. DAG.001
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10.2.1.3 Prova de capacitagao tecnica operacional da empresa licitante atraves de
atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
acompanhados de Certidao de Acervo Tecnico emitida pelo CRQ, referente a gestao
plena de servigos publicos de agua, entendendo-se por gestao plena os seguintes
servigos:

- Operagao dos sistemas de captagao de agua;
- Operagao dos sistemas de tratamento de agua;
- Operagao dos sistemas de distribuigao de agua.



CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA- 4a REGIAO

SAO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R.OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011- TEL.: 3061-6000- FAX: 3061-6001- SAO PAULO- SP

E-mail: cro4@cra4.orQ.br - Site: www.crq4.org.br

/
CERTIPAO DE COMPROVACAO DE APTIPAO TECNICA

I /!

[LIVRO:081 1 FLS.Pl/Oll[No 876/07 1
1CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, paragrafos 1° e

4° da Lei n° 8.666/93 e suas atualizagoes, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o
seguinte documento de responsabilidade tecnica do profissional abaixo: J

ATESTADO DATADO DE 08/10/07 - REF.: CONTRATO N° 11/2003 DE 28/10/03 E TERMO DE ADUAMENTO N° 01/05

NOME: GUIOMAR ANTONIO GOMIDES JUNIOR
N° CRQ-IV: 04459922
CATEGORIA PROFISSIONAL: TECNICO EM SANEAMENTO
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAgAO DE SERVigOS
ATIVIDADE: SERVigOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO EM TODO O PERIMETRO
URBANO DO MUNICIPIO DE PIRANGI
PERIODO:30/08/05 A 08/10/07
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI- SP
CONTRATADA:HIDRO FORTE ADMINISTRAgAO E OPERAgAO LTDA
Registro no CRQ-IV sob n° 18306-F, proc. adm. 171378, com sede: RUA
RODRIGUES ALVES, 875, CIDADE DE PIRANGI/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emittdo pela
Contratante e de sua inteira responsabilidade no que se refere & exatidao e veracidade
do que nele consta e faz parte integrante da presente Certid§o e sua copia encontra-se
arquivada no Livro 08 sob o n° 876/2007.

PROC. ADM.: 171491

'

t

Conferido: JOS,

/r
Esta certidao foi instituida a partir de 28/02/02 pela
Deliberate) n° 14/2001 do CRQ-IV, anteriormepte a
eiia data permanecem v&idos os documentos
apresentados com o carimbo do CRQ-IV. ( .

Selo Pit It n° 128486AACI >YT its
V sagtatiwj Sagramor Angela PiccollConfere co Wjmppresentado. DouIhdsdb 2020. 45477F\l da verdade
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CRQ-IV
(0~*rizf-zLtiLxa c'A/[ui2ici/2a[ ds ^Pizan^‘i~^rCNPJ 45.343.969/0001-01 'J

Praga Dr. Clementino Canabrava Filho, 11 - Cx. Postal 49
CEP 15820-000 - PIRANGI - SP

Fone: (17) 3386-9600 - Fax: (17) 3386-9604 - e-mail: pmpirangi@ pirangi.com.br

ATESTADO DE DESEMPEINHO E ( APACIDADE TEC'NICA

A Prefeitura Municipal de Pirangi, por intermedio da sua Secretaria de Administrate
de Material e Patrimonio, ATESTA, para fins de avaliagao de Licitagao Publica, que a Empresa
HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA., atraves de seu responsavel
tecnico, Guiomar Antonio Gomides Junior, Tecnico em Saneamento, registrado no CRQ- 4“ SP sob
n° 04459922, 4a Regiao SP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.911.091/0001-78, regularmente
cadastrada nesta Municipalidade, sob n° 1065-5, com sede a Rua Dr. Rodrigues Alves, n° 875, nesta
cidade de Pirangi, vem operand© como permissionaria dos servigos de agua e esgoto em todo
municipio de Pirangi, conforme Contrato Administrative n° 11/2003, firmado em 28 de Outubro de
2003; contrato este que teve inicioem 19 de Dezembro de 2003 e encerrado em 18 de Dezembro de
2005, entretanto, o mesmo foi prorrogado por igual periodo (dois anos) em 16/11/2005, com vigencia
prevista para o periodo de 19/12/2005 a 18/12/2007, e que determina pagamento mensal a Prefeitura
Municipal de Pirangi, a importancia de R$ 2,73 (dois reais e setenta e tres centavos) por ligagao de
agua cadastrada, totalizando pelo periodo de contrato a importancia estimada de R$ 175.724,64
(cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Atendendo sempre as exigencias contidas no mesmo, e as espeficagoes de seus anexos,
a saber. Edital Licitatorio, Criterio do Servigo Adequado e Distingao de Responsabilidade pelos
Investimentos; assumindo ainda, a responsabilidade contratual pelas seguintes atribuigoes :

Operagao das unidades de captagao, tratamento, armazenamento e distribuigao de
agua

Declaro outrossim, que ate a presente data, nada temos a reclamar, no que se refere a
qualidade, prestatividade, desempenho tecnico e prazos conveniados, tendo a referida Empresa e
Profissional Responsavel Tecnico, sempre cumprida e honrados com pontualidade os compromissos
contratuais assumidos com a Prefeitura Municipal de Pirangi

Prefeitura Municipal de Pirangi, 08 de Outubro de 2007.

Diretor de Administrate
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HidroForte

10.2.1.4 Prova de que a LICITANTE possui no seu quadra de funcionarios, profissional
(is) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade tecnica relativo(s) a gestao de
servigos de abastecimento de agua fornecido(s) pela entidade profissional competente
- CREA e CRQ, essa comprovagao de vinculo podera ser atraves de contrato de
prestagao de servigos ou carteira de trabalho que tenha vinculo com a empresa a mais
de um ano, o atestado devera estar em nome da empresa e do profissional, com as
caracteristicas minimas seguintes:
PARA O CREA:

Operagao das unidades de captagao de agua e esgoto;
Operagao das unidades de tratamento de agua e esgoto;
Operagao das unidades de armazenamento de agua e esgoto;
Operagao das unidades de distribuigao de agua e coleta de esgoto.
Manutengao das unidades de captagao de agua e esgoto;
Manutengao das unidades de tratamento de agua e esgoto;
Manutengao das unidades de armazenamento de agua e esgoto;
Manutengao das unidades de distribuigao de agua e coleta de esgoto.
Execugao de ligagoes de agua e esgoto;
Execugao de servigos complementares prestados aos usuarios.
Administragao e operagao dos sistemas comerciais incluindo leitura,
processamento, emissao, cadastro, cobranga e entrega de contas de,
Corte e religagao de agua.
Atendimento ao usuario.
Aferigao de hidrometros;
Instalagao de hidrometros.
Geofonamento.

—\

PARA O CRQ:

A. - Operagao dos sistemas de captagao de agua;
B. - Operagao dos sistemas de tratamento de agua;
C. - Operagao dos sistemas de distribuigao de agua.
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ALTERA^OES DE IDENTIDADE * 3
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Doc
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Doc
Est. Civil

rniMi l 3.
Doc

Est. Civil
5^Doc h II

ISNascimento
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Empregador
Hidro Forte Administra <;ao e Operafao Ltda.
CNPJ: 04.911.091/0001-78
AVENIDA: Castelo Branco N° 154
Municipio Gurupi
Esp. Do Estabelecimento
Cargo fecnico de Saneamento
CBO: 312210
Data de Admissao 01 de Abril de 2010
Registro n° FIs. / Ficha
Remunera;ao especificada R$ 1.500,00
Um mil e quinhentos reais xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjdxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^cXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador ,

Est. TO
CNPJ MF
Rua
Municipio
Esp. do estabelecimento
Cargo

Nfl
Est.

r CBO n2

deData admissao de... .
Registro na
Remuneraqao especificada

FIs./Ficha \
7

jit

/- Ass. do empregador ou a rogo c/test.
Ass. do empregador ou a rogo c test.

2ala,
2 -la dede.Data saida .dede.Data saida .

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
Ass. do empregador ou a rogo c test.

2°l 2
22l 2

Com. Dispensa CD n2

Com. Dispensa CD n2

r "" in.na> - GL»up> - TOQeral: (63
Av. Marar

Conflrme Autenticidade: tittp://www.t|to.|us ur
„ , fioi rin oripinal aue me fai a

fotocopifl t reptoducioM^a no-.t'3* mos do art 7‘ “V“
0.13.1Ota! 11$ 3.8

presentado. auteoticando-

: rt$l;,71Func: R$ 0,50 ISS:
r “v/^da lei 8935/94,Data:01/06/2020 Emol:R$ ^.53, IN

10151
1-Dagmar Pereira Patista-1" SUB'JT.

i j -F.dp.ar Pereira da Rocha-Esc. Aut.



SERVigO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO PARA

VINCULADA A ART N.° 9414TD PA/7 de 12/02/2010

NOME DO RESP. TEC.P/SERVIQO : WEBER DA CUNHA ALVES

rtewaom^^MEijTO -TITULO PROFISSIONAL

j|;_ Expedido em: 01/10/2008N.° REG. E/OU VISTO CREA-PA , :

DEC ip?U0^922mS-'ART4^ O4, 05 E lOJCIRCUNSCRITAS AO AMBITO E

^SPErTADÔ QS LIMITE^mSUA I;6RMACAO PROFISSIONAL
LTDA F1L,AL SA0

DOMINGO^p^^BPl^gAjBvf,********^*****^**
VIST6 CREA/PA : 8 1 8 0E j M'

P/£ *\ E^didMmk6/03/2009
~

NOME DO COrltpATAÎ E : PREFfef^^MJ^C^jipls|p DOMINGOS DOSARAGUAIA

LOCUZA^O^OS

Certificaifi^s qu|as atividades constants no CoMral|'.|p#>l|2®0 foram registrada|no ©REA-PA atraves
da ART r£ jm1[D PA/4 de 12/02/201(1, bem coino ^res^ect'^p^testado de DeseJnpeima^e Capacidade
Tecnica afraves d|ART n.° 9414TD PA/Tdgj l^/cfe/^O ^</do|||e parte integrante|da presente CAT. De
acordo ccfmas ajtribui^oes do seu respons|vel t^icoLja^i^/’;i|ido relacionado somente; na area de

~

Df TECN,CA DO PR0FISS10N*L
, DOCUMENTAQAO ^MjPRbBAXOR1A,PROTOCOLADA SOB O N.° 2473/2010 DE 12/02/2010 E

^2° TABELIOIXATO DE NOTAS i -gxi r*. X 2 ,£
33s,.p“6

r£"*!;,?°TE^lSoms^o, ,, com / Belem,|4 de junho de 2010.
•Gurupi •TO

ATRIBUIQAO * 1
,/V»'v

.**:
P-NOME DA EMPRESÂ i jfc:fc %** ***:£ #****5*:*%. :j:

N.° REG. E/OU

EM EPIGRAFEAINDA QUE O ATESTADOCERTIFICAI
CONFERE COM

A Geral (63)
Av Maranhao. n» 1456 - Centro •CEP 77410-020 :// rs/2/17CSAAA526B27-HVE Confirme Autenticidaoe:http://www.tjto.jus.br

o •: don te,que esta fotocdpla & reproduce flel do original que me foi apre<

.eurosdc art 7* "V" cbflLel 8935/94,Data: 30/04/2020 Emol- R$ 2,53,TFJ: R$
L , 0,13 Tv»l: R$ 3,87f i

tA/sentado,autenticando-
0,71 Funr R$ 0.50155 - %

&y'\/1015]
l ^ J-Dagmar Pereira Batlsta-1* SUB:T.
! j Or Nara Lucia P. Bausta-2* SUBS!
; 1 Edgar Pereira da Rocha-Esc. AuL A

**W

Eng. Metric. % r Portal da Silva
Coordenado/ Operacional

Portaria n. ° 049/2008

VISTO:

Eng. Agr. Mardo Roberto Barata’dos Santos
Analista Tecnico do CREA/PA

Portaria 020/2009
FLS<RC>

Trav. Dr. Moraes, 194 / Fone: 91 4006.5500 / Presidencia: 91 4006.5512 / Fax: 91 4006.5531 / CEP 66035-080 / Belem\Para



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAG DOMINGOS DO ARAG UA3A - PA

GABINETE DO PREFE 3TO

ATESTADO DE DESEMPENHO E CAPACIDADE TECNICA
A Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Araguaia-PA. ATESTA para fins deAVALIAC'AO. que a Empresa H1 DRO FORTE AD.M 3MSTRACAO E OPERAC'AO LTDAinscrita no CNPJ sob n° 04.911.091/0003-30, com registro no CREA 8180EMPA, lendo seuresponsavel tecnico WEBER DA CUNHA ALVES, com registro no CREA 9414TDPA. desde18/03/2009, regularmente cadastrados neste conselho e regularmente cadastrados nestamunicipalidade, com sede na Rua Jarbas Passarinho, 257B. Centro, nesta cidade de Sao Domingosdo Araguaia-Pa., vem operando como concessionary dos servicos de Agua e Esgoto da sede domunicipio, desde 27 de marco de 2006. conforme Concorrencia Publica n° 001/2006/CPL'PMSDA.pagando trimestralmente a Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Araguia-PA., a importancia.de RS 0,10 (Dez centavos de real) por liga9ao de agua cadastrada, totalizando pelo periodo aimportancia estimada de R$ 68.400.00 (Sessenta e oito mii e quatrocentos reais).

Atendendo sempre as exigencias constadas no mesmo e especificacoes de seusanexos, a saber, Edital Licitatorio, Criterio do Servi^o Aaequado e Distinqao de responsabilidadepelos investimentos, assumindo ainda. a responsabilidade contratual pelas seguintes atribui^oes.
® Opera?ao das Unicodes de captaqao. tratamento. armazenamento edistribu^ao de agua;
• Opera9ao das unidades de coleta. transporte e tratamento de esgoto;
® Manuten9ao das unidades de capta9ao. tratamento. armazenamento edistribui9ao de agua e das unidades de coleta, transportem de esgoto;
• Execu9ao de liga9oes domiciliares de agua e esgoto e dentais servi9oscomplementares prestados aos usuarios:
• Administra9ao e opera9ao dos sistemas comerciais incluindo leitura. emissao.processamento, cadastro, entrega e cobran9a de Contas de Agua e Esgoto: eainda corte e re-liga9ao de agua:
• Atendimento ao Usuario;
• Instala9ao e aferi9ao de Hidrometros:
• Geofonamento de Redes de Agua para redu9ao de perdas.

(\(lDeclaro outrossim, que ate a presente data, nada temos a reclamar. no que screfere a qualidade. prestatividade. desempenho tecnico e prazos conveniados, lendo a referidaEmpresa e seu responsavel tecnico sempre cumprido e honrado com pontualidade os compromi^sos-confratuais assumidos com a Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Araguaia-Pa.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA. 20 de abril de 201<*r

RECONNECTfa
CRiOFeSRfuV.ROCHA

WtCOOflClO 2

tii« • - ~ /i W m- - - - T-nvc ' ACertified e dou «, que esta fotocdpla « reiiroducSo fiel do original que me fot apresentado, autentic&do* Ss>7p:r - Vli. ft !>C 1 l.l .i **a nostermosdoart 7* "V d^jLei 8935/94, Data: 30/04/2020 Emo!: R$ 2,52. TFJ: R$ 0.71 Func; R$ O.^C^. c ^ ^ _
Z|; . i

jP"

|-D«gmar Pereira Batista-1* SUBST.
; j Dr Nara lucia P. Batista-2* SUBST.

<
nOTAS2° TABELIONATO DE

Ytllu BatUU dc Oliveira ft
Garai: <63) 3351-2226 - Fax: 3312-7740 • Eroai
Av. Maranhfio. n« 1456 - Centro CEP: 77410-020A Vtabnotas@notmeM.com- Gurupi - TO

davs:
3£jeiUi

V 70p 003.668.7231015!



Autenticar N°REGISTRO DE EMPREGADO 000043V>

rEmpregador
HIDRO FORTE ADMINISTRAgAO E OPERAQAO LTD

CNPJ
04.911.091/0020-30

Enderego
Quadra 103 NORTE (ACNO I) RUA 1 SN. CONJ 02 LOTE 20. PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS. TO,

'Empregado

FABIO LUIS CUENCAS FUNARI
]/Benefioanos

Residdncia
Quadra 103 NORTE RUA NO 1. PLANO DIRETOR NORTE. PALMAS, TO, -
CEP: 77001-016

Data de nasdmento
07/07/1975

Local do nasdmento Pais da naaonalldade
BRASIL

Estado dvll
SolteiroASSIS - SP

Pai
LUIZ CARLOS FUNARIFILIAQAO MAe
MARIA RITA CUENCAS FUNARI

OrgfloAJF emissorC6duia de Identidade
254632609 2 VIA

Data de emissSo
13/05/2016

Inscr OrgSo de ClasseTitulo Elertoral
260761940108

Zona SegSo
0005SSP/SP 290

CTPS
085703

S6ne
00218

Data de expedite da CTPS UF CTPS
18/05/1999

CPF Cart Nac Habiiitag3o
02970267840

Categona
SP 204 608 658-97 AB

Doc miittar
06080209340

Categona Cor Sexo
Masculino

Grau de InstrucSo
Superior Completo5 Branca

Defidftnda
NSo

Telefone Residency Telefone Celular

, A3ALISTAAMBEINTAL 2
FungSo CBO

352205
Data de Admissdo
07/05/2019

Saldno Por )Hordrio de Trabalho
das 07:30 as 17:30

Hordrio de Intervalo
das 11:30 as 13:30R$ 5.000.00 M6s

DOpĝ o em
07/05/2019

Conta vinculada no banco Data da RetiflcagSo"GTS

PROGRAMA DE INTEGRACAQ SOCIAL - PIS
Cadastrado em Sob n°

127.10259. 18-6
Domicilio banc^no

CEF
N° banco
104

Agenda cOdigo
793 - 3

End da ag&ncia
AV GOIAS

ALTERAQOES DE SALARIO. CARGO E/OU FUNQAQ

FERIAS - PERiODOABONO PECUNlARlÔ( FERIAS - PERlODO AQUISITIVO FERIAS - PERiODO DE GOZO Obs (Anotar advertftndas, suspenses, transferences, etc )

RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHOACIDENTES DE TRABALHO. POEN^AS OU DOENQAS PROFISSIONAIS

Data da saida

Tipo do desliganrfenta:

CONTRIBUIQAO SlNDlCAL

ADMINIS¥SACAO E OPERACAQ LTD

LA
FAI

/
A-

AV JK - ACSV-Kt 12 (106N] tOTi06 (19) - PALMAS •TO - F0NE.(63) 3215 «376
Consulto o s*1o:www.tjto jus.br HI

m
Selo n° 126433AAB315963-BHN>.*

isma** Autentico a presenle fotocopia conforme 0

onginaTque me foi apresentado Dou 16 * 1038‘Palmas 19
de |unho de 2020 Custas RS2 53 TFJ RS0 71

FUNCIVIL R$0 50 ISS RS0 13 - Rosely Costa e Souza -

Escrevente test.
1

QIUIOUUI CUCMOAOUiUWNA



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACAO DE SERVICOS

Pelo presente contrato particular de prestagao de servigos profissionais, o

Engenheiro Civil, Fabio Luis Cuencas Funari, brasileiro, casado, RG 25.463.260-9, CPF
204.608.658-97, registrado no CREA/SP sob n° 5061152795, Registro Nacional do

Profissional n° 260593603-1, residente na cidade de Assis/SP, Rua Jose de Camargo, n°
205, CEP 19.816-235 e a empresa Hidro Forte Administragao e OperagSo Ltda, inscrita no

CNPJ n° 04.911.091/0001-78, neste ato representado pelo socio Guiomar Antonio Gomides
Junior, brasileiro, casado, RG 2.712.525, CPF 435.007.731-68, residente na cidade de

Gurupi/TO, Avenida Castelo Branco, 154, CEP 77.425-010 tem entre si justo e combinado.
1° O Engenheiro Fabio Luis Cuencas Funari, se compromete a prestar junto a

empresa servigos profissionais no ramo da Engenharia Civil/Saneamento.
2° O prazo do presente contrato tem validade ate 18/12/2021, podendo ser

rescindido por ambas as partes, sem incorrer prejuizo ou indenizagao de nenhuma parte.
3° O contratado cumprira o periodo de trabalho no seguinte horario: De Quinta a

Sexta Feira, das 8:00 as 14:00 horas.
4° A remuneragao sera de 06 (seis) Salarios Minimos vigente.
E por estarem assim justos e convencionados. assinam o presente em 3 (tres) vias de

igual teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo.

. '"GuiomarFabio Luis Cuencas Funari io Gomides Junior
Guioma/Ak.<! Gomides Junior

CPF: 435.007.731 -6833
v*

_
Selo n" 126433AAA987829-SUN /,3
Auteniicidade http l/corregedoria tjto jus br/mde« php/selodigital

Autentico a presente totocopia conforme o original que me

fot apresentado Dou fe MOIS'Palmas. 13 de margo de

2019 Custas RS1 25. FUNCIVIL RS0.50. TFJ: RS0.25

ISS R$0 06 - Valdenice Alves Guedes - Escrevente
/ Tfi

u\°

&

' '’1..:. ' ' JIiSTCi
r 1 11 v - . 1 L '3 j

Z \ '" I
JSSSSmSSSSSm3*

^1°TAa£L‘A<^,‘3£ NOTAS E DE PROTESTO OE LETRAS E T1TULOS D A

MtSsdiiwisiir
“ Jocujwito WLOR saoiiauitPfrrTrsr1
ASSIS, 04 de Fevereira oe RJ 9^J-
JOSE AflEKICO DOIDt JUNIOR - ESCREVENTE AUTQRIZADO
M144077

da verdwte.

lelo n° 126433AAB015353-PIZ& Autenticidade http //cor regedoria tjto jus br /index php/selodigitalOYutentico a presente fotocopia conforme o original que me vw 1 ofoi apresentado Dou f6 ‘1013‘Palmas 12 de abril de vs
'2019 Custas RS2.50 TFJ RS0 70. FUNCIVIL R$0 60 JSSS RS0 12 - Valdenice Alves Guedes - Escrevente

1°
°B JVOTAS\
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Certidao de Acervo Tecnico - CAT
Resolugao No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo

CREA-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620120005169
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dosassentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acervo Tecnico doprofissional FABIO LUIS CUENCAS FUNARI referente a(s) Anotagao(oes) *de Responsabilidade Tecnica - ART abaixodiscriminada(s):

Profissional: FABIO LUIS CUENCAS FUNARI
Registro: 5061152795-SP
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

/y'-
(V P̂ALMAS-TO
’£ / * Ter f53l 3216-7200
. Arlene Alves do Almeidn
V 'tscrevente 1

RNP: 2605936031

Numero ART: 92221220120407130 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIQO
Forma de Registro: SUBSTITUIQAO a 92221220120237041
Participagao Tecnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA
Contratante: Prefeitura Municipal de Pirangi
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO . .
Complemento:
Cidade: PIRANGI
Contrato:
Vinculado a ART. 92221220120237424
Valor do Contrato: R$ 421.948,80

Registrada em: 25/04/2012

OV$
S

CNPJ: 45.343.969/0001-01
No.: 579

Bairro:
UF: SP CEP: 15820000 . PAIS: BRASIL

Celebrado em : 14/12/2007 .
Tipo de contratante: PESSOA JURfDICA DE DIREITO PUBLICO .

Enderego da Obra/servigo: Perimetro Urbano do Municipio de Pirangi
Complemento: . .
Cidade: PIRANGI
Data de inicio: 19/12/2007 Situagao: Atividade em andamento
Finalidade: OUTRO
Proprietario:

Atividade Tecnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. SANEAMENTO. 3427,00 Numero de ramais. Analise, Avaliacao,Assessoria, Coordenacao, Fiscalizacao de Obra, Manutencao ou Reparo .Obs: Prestacao de Servicos relacionados a Agua eEsgoto em todo perimetro urbano do municipio de Pirangi/SP, atendendo os servicos de Operacao e Manutencao das unidades decaptacao, transporte, armazenamento e distribuicao de agua; Operacao e Manutencao das unidades de coleta e transporte deesgoto; Operacao e Manutencao de Estacoes Elevatorias de Esgoto;

No.:
Bairro:

UF: SP CEP: 15820000 .PAIS: BRASIL . . .
Coordenadas Geograficas:

CPF/CNPJ:

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Tecnico - CAT, o(s) documento(s) contendo1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quern cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagoesnele constantes.

Certidao de Acervo Tecnico No.2620120005169
22/05/2012 10:49:34
yCsaf5l5kagGGnA

*2° TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
\

V.
Sagramor Angela Piccoli •Tabeiifl sme Autenticidade H».cp://correfltdorl«.tJto.jU'?.br/lnd#x php/*#ndig<a'

Selo Digit? : n° 126466AAC44759i- KWvi

AUTENTICAQAJ
Confers com o original upresentado. Dou fe

Palmas/TO 03 de \iapjft de 2020 491874
Em Tost0 \ vm / V da verdade

\

Eng5MJoseyaldi/o B. da Cur,ha J]
Chefeoi^jX
Portaria n§

Arlene AJvffrde Aimt da
cscrevente \

EVO-UMENTCr R$2;5i JudiCidr* pun« R$n 50 iSS R?
Ribeirao Prefio
710 - SUF0PE

: _

Quadra 104Norte - Av. LO-02, n* 22 - Centro - Palmaa/TO - CEP: 77.006-022 - Fono: (63) 3216.7200

A CAT & qual o atestado esta vinculado e o documento que comprova o registro do
otestado no CREA. A CAT perder^ a validade no caso de modificagao dos dados tecnicos qualitativos e

quantitatlvos nela conlldos. bem como de altera^ao da situagao do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).
A falsilicagao deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor & respectiva a<^o penal.

A CAT a qual o atestado estfi vinculado constituira prova da capacidade
tecnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel tecnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro tecnico por meio de declarat^o
entregue no momento da habilltacao ou da entrega das propostas.

1A CAT e v£lida em todo territdrio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S8o Paulo
R DI-6. 303 DISTRITO INDUSTRIAL I BARRETOS-SP. CEP 14783032

Telefone:0800.171811 -www.creasp.org.br opgSo 'Atendimento' fink ‘Fale Conosco*
CREA-SP
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rL£ j-£ LtiLria <^A/[unicij2a[ dz <LpLriancjl ill

'SiCNPJ 45.343.969/0001-01
Rua Marechal Floriano Peixoto, 579

Fone/Fax/PABX: (17) 3386.9600 - CEP 15820-000 - PIRANGI - SP
E-mail: prefeitura@pirangi.sp.gov.br

MUNICIPIO
V E R D E A Z U L

ATESTADO DE DESEMPENHO E CAPACIDADE TECNICA HATQ

/#'9
(gf PALMAS-T0

A Prefeitura Municipal de Pirangi, por intermedio da sua Secretary / dfe1- , 6313216-7200

Administrate) de Material e Patrimonio, ATESTA, para fins de avaIia?ao ern Licita?2o Puib'l’PeSP, Ĵveŝ de Aimeid;.
que a Empresa HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA., inscritW)

CNPJ/MF sob n° 04.911.091/0004-10, regularmente cadastrada nesta Municipalidade, sob n?
1065-5, com sede a Rua Dr. Rodrigues Alves, n° 875, nesta cidade de Pirangi, atraves de seu
responsavel tecnico, Engenheiro Fabio Luis Cuencas Funari, CREA-SP n° 50.61152795, vem
operando como permissionaria dos serviyos de agua e esgoto em todo municipio de Pirangi,
conforme Contrato Administrative n° 62/2007, firmado em 14 de Dezembro de 2007; contrato
este que teve inicio em 19 de Dezembro de 2007 e encerrado em 18 de Dezembro de 2011,
entretanto, o mesmo foi prorrogado por igual periodo (quatro anos) em 08/12/2011, com vigencia
prevista para o periodo de 19/12/2011 a 18/12/2015, e que determina pagamento mensal a
Prefeitura Municipal de Pirangi, a importancia de R$ 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos)
por liga9ao de agua cadastrada, totalizando pelo periodo de contrato a importancia estimada de R$
421.948,80 (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

V

$
Sja SA§S£

cr
£
V)

. Atendendo sempre as exigences contidas no mesmo, e as espefica9oes de seus
rjj anexos, a saber: Edital Licitatorio, Criterio do Servi9o Adequado e Distin9§o de Responsabilidade
Q iifiefos Investimentos: assumindo ainda, a responsabilidade contratual pelas seguintes atribui9oes :

- - Opera9§o das unidades de capta9§o, tratamento, armazenamento e distribui9§o
|„ de agua.
|%- Opera9ao das unidades de coleta e transports de esgoto;
||i- Manuten9ao das unidades de capta9ao, tratamento, armazenamento e

distribui9ao de agua e das unidades de coleta e transporte de esgoto;
Opera9ao e manuten9§o das esta96es elevatbrias de esgoto e Lagoas de
tratamento;
Execu9§o de liga9des domiciliares de agua e esgoto e demais serv^os
complementares prestados aos usuarios;
Execu9ao de adutoras e redes de agua;
Execu9§o de emissarios e redes de esgoto;
Geofonamento de redes de agua para redu9ao de perdas.

Declaro, outrossim, que ate a presente data, nada temos a reclamar, no que se refere
v'wT^aroade, prestatividade, desempenho tecnico e prazos conveniados, tendo a referida Empresa e

Professional Responsavel Tecnico, sempre cumprida e honrados com pontualidade os
compromissos contratuais assumidos com a Prefeitura Municipal de Pirangi.

Prefeitura Municipal de Pirangi, 14 de Mar9o de 2012.

C\ •
JOSE ROBE

Eng° C*^-
rO MASSAROPPE
REA 060172299-8Diretor de Administra9ao

Mod. DA.G.001



CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA- 4a REGIAO

SAO PAULO E MATO GROSSO DO SUL
R.OSCAR FREIRE, 2039 - CEP 05409-011- TEL: 3061-6000- FAX: 3061-6001- SAO PAULO- SP

E-mail: cro4@crq4.oro.br - Site: www.crq4.org.br
\

CERTIPAO DE COMPROVACAO DE APTIDAO TECNICA

|LIVR0:Q8 1 I FIS.Ol/OlllN° 876/07 1
CERTIFICAMOS, para os fins do artigo 30, inciso II, parSgrafos 1° e

4° da Lei n° 8.666/93 e suas atualizagoes, que foi registrado nos arquivos do CRQ-IV o
seguinte documento de responsabilidade tecnica do profissional abaixo: )

ATESTADO DATADO DE 08/10/07- REF.: CONTRATO N° 11/2003 DE 28/10/03 E TERMO DE ADITAMENTO N° 01/05

%J
NOME: GUIOMAR ANTONIO GOMIDES JUNIOR
N° CRQ-IV: 04459922
CATEGORIA PROFISSIONAL: TECNICO EM SANEAMENTO
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAgAO DE SERVigOS
ATIVIDADE: SERVigOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO EM TODO O PERIMETRO
URBANO DO MUNICIPIO DE PIRANGI
PERIODO:30/08/05 A 08/10/07
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI- SP
CONTRATADA:HIDRO FORTE ADMINISTRAgAO E OPERAgAO LTDA
Registro no CRQ-IV sob n° 18306-F, proc. adm. 171378, com sede: RUA
RODRIGUES ALVES, 875, CIDADE DE PIRANGI/SP.

CERTIFICAMOS ainda que, o documento acima emitido pela
Contratante 6 de sua inteira responsabilidade no que se refere ci exatidao e veracidade
do que nele consta e faz parte integrante da presente CertldSo e sua cdpia encontra-se
arquivada no Livro 08 sob o n° 876/2007.

PROC. ADM.: 171491
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Sao Paulo, 15 de outubro de 2007.

JOSE GJ&C(^GRANDI
Suplerintendente

Conferido: JOS^WT^N^O t JESUS SACCO

Esta certidao foi instituida a partir de 26/02/02 pela
DeliberagSo n° 14/2001 do CRQ-IV, anteriormente a .
esta data permanecem vSlidos os documeintos
apresentados com o carimbo do CRQ-IV. J j
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VIGESIMA PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL
HIDRO FORTE ADMINISTRftCAO E OPERACAO LTDA

CNPJ: 04.911.091/0001-78

Por este instrumento particular de alteragao de contrato; GUIOMAR ANTONIO GOMIDES
JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, empresario, natural de Goiania - GO, nascido em
25/08/1972, portador da cedula de identidade RG n° 271.2525-SSP/GO, data de expedigao em
01/02/1995 e CPF/MF n° 435.007.731-68, residente e domiciliado em Gurupi - TO, sito a
Avenida Humberto Alencar Castelo Branco, n° 75, Quadra 05, Lote 03, Parque Sol Nascente,
CEP 77425-010 e;

LIVIA NASCIMENTO. brasileira, divorciada, empresaria, natural de Porangatu - GO, nascida
em 12/12/1973, portadora da Cedula de Identidade RG n° 112.658-SSP/TO, data de expedigao
em 03/04/2007 e CPF/MF n° 806.451.781-87, residente e domiciliada em Gurupi - TO, sito a
Avenida Humberto Alencar Castelo Branco, 75, Quadra 05, Lote 03, Parque Sol Nascente,
CEP 77425-010.

Unicos socios da sociedade limitada que gira sob a denominagao social HIDRO FORTE
ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA. com sede em Gurupi - TO, sito a Avenida castelo
Branco, n° 154, Quadra 03, Lote 07, Jardim Eldorado, CEP77425-010, registrada no Registro
Civil de Pessoas juridicas de Monte Alto - SP sob o n° 16232 em 25/02/2002, posteriormente
registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo - JUCESP sob NIRE n°
35219116651 em 10/05/2004, e posteriormente registrada e arquivada na Junta Comercial do
Estado do Tocantins - JUCETINS sob n° 17200290538 em 26/03/2007 e, devidamente inscrita
no CNPJ sob n° 04.911.091/0001-78, resolvem assim de comum acordo proceder a sua
vigesima primeira alteragao contratual social, que reger-se a pelas clausulas e condigoes
seguintes;

Clausula 1a: Fica criada uma filial com sede social na Rua Mariano Pereira, S/N, Anexo saida
p/ Divinopolis Centro, Abreulandia (TO) e CEP: 77.693-000, com o mesmo objetivo da
atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo
destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 2*: Fica criada uma filial com sede social na Rua Mangueiras, S/N, Centro, Angico
(TO) e CEP: 77.905-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao,
tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social
de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 3a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida Louracy Crisostomo Noleto,
S/N, Centro, Araguacema (TO) e CEP: 77.690-000, com o mesmo objetivo da atividade
principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo
destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 4a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida Girassois, S/N, Centro,
Chapada da Natividade (TO) e CEP: 77.378-000, com o mesmo objetivo da atividade principal
da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para f
mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).



Clausula 5a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida Contomo esq. com a Rua
Tancredo Neves, S/N, Quadra 12-B, Lote 03, Centro, Duere (TO) e CEP: 77.485-000, com o
mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de
agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos
reais).

Clausula 6a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida 07 de Setembro, S/N, Centro,
Goianorte (TO) e CEP: 77.695-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz
(Captagao, tratamento e distribuigao de 5gua e esgoto), sendo destacada para a mesma o
capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 7a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida Jos6 Benedito, S/N, Centro,
Lizarda (TO) e CEP: 77.630-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz
(Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o
capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 8a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida General Cerqueira, S/N, Centro,
Monte do Carmo (TO) e CEP: 77.585-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da
matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a
mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).
Clausula 9a: Fica criada uma filial com sede social na Rua 01, S/N, Centro, Novo Alegre (TO) e
CEP: 77.353-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao,
tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social
de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 103: Fica criada uma filial com sede social na Avenida Salgado Filho, S/N, Centro,
Pequizeiro (TO) e CEP: 77.730-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz
(Captagao, tratamento e distribuigao de 5gua e esgoto), sendo destacada para a mesma o
capital social de R$500;00 (quinhentos reais).

Clausula 11a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida 11 de Maio, S/N, Centro,
Pindorama do Tocantins (TO) e CEP: 77.380-000, com o mesmo objetivo da atividade principal
da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a
mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 12a: Fica criada uma filial com sede social na Rua Brasilia Esquina com a rua 07,
S/N, Quadra 23, Lote 01, Setor Alto da Gloria, Porto Alegre do Tocantins (TO) e CEP: 77.395-
000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e

r distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00
(quinhentos reais).

Clausula 13a: Fica criada uma filial com sede social na Rua Raimundo Barbosa, s/n, Setor
Aeroporto, Presidente Kennedy (TO) e CEP: 77.745-000, com o mesmo objetivo da atividade
principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo
destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 14a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida Tocantins, S/N, Centro, Rio da
Conceigao (TO) e CEP: 77.303-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz
(Captagdo, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o
capital social de R$500,00 (quinhentos reais).



Clausula 15a: Fica criada uma filial com sede social na Rua Francisco de Assis, S/N, Centro,
Santa Maria do Tocantins (TO) e CEP: 77.716-000, com o mesmo objetivo da atividade
principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo
destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).
Clausula 16s: Fica criada uma filial com sede social na Rua 10, S/N, Centro, Silvandpolis (TO)
e CEP: 77.580-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao,
tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social
de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 17a: Fica criada uma filial com sede social na Avenida Antonio Primo Lacerda, S/N,
Centro, Tupirama (TO) e CEP: 77.704-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da
matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a
mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).

Clausula 18a: Fica criada uma filial com sede social na Rua Lirios, n° 07, Quadra 05, Morumbi,
Novo Repartimento (PA) e CEP: 68.473-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da
matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a
mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais).
Clausula 19a: A sociedade tera por obieto o exercicio das sequintes atividades economicas:
a) Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto;
b) Servigos de engenharia (elaboragao de estudos tecnicos e projetos visando o
desenvolvimento de contratos de operagao e concessao de servigos publicos);
c) Administragao de obras (gerenciamento, administrag§o e execug§o de contratos de
operagao e concessao de servigos publicos, operagao por concessao ou terceirizagao de
servigos publicos);
d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial 'por meio de
lixeiras, veiculos, cagambas, a coleta de materials recuperdveis, a coleta de residuos em
pequenas lixeiras publicas;
e) Testes e analises tecnicas (analise bacteriologies de dgua e medigao da pureza da agua e
do ar, da radioatividade a andlise de contaminagSo por emissao de fumaga ou dguas
residuais);
f) Distribuigao de agua por caminhoes;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltragao e
fossas septicas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de aguas
pluviais e tubulagdes e retirada de lama);
i) Tratamento e disposigao de residuos nao-perigosos;

! j) Recuperagao de materials (trituragao, a limpeza e a classificagao de vidro; recuperagao de
aparas e desperdicios de papel e papelao para produgao de materia - prima; recuperagao de
borracha como pneus usados para produgao de materia - prima; limpeza e triagem de
desperdicios para obtengao de materia - prima);
k) Descontaminagao e outros servigos de gestao de residuos (descontaminagSo atravds de
mdtodos quimicos ou bioldgicos em solo e £guas subterrdneas contaminada a

\ descontaminagao de usinas industrials inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza de
A. aguas superficial pela coleta de poluentes ou aplicagao de produtos quimicos, limpeza de

y ) vazament0 e 6,eo no sol° em aguas superficiais no oceano e mares inclusive em mares—S costeiros neutralizados de amianto, tinta e materials perigosos, atividades especializadas no
controle de contaminagao);
L) Construgao no abastecimento de rede de agua coleta de esgoto e construgoes correlatas;



m) Holdings de institutes nao-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura (servigos tecnicos de cartografia
e topografia);
o) Atividades de servigos prestados principalmente as empresas (servigos de estenografia;
servigos de taquigrafia; servigos de captagSo de imagens de reunifies e conferencias ao vivo
para serem transmitidas por circuito interno de teievisao ou televisao aberta);
p) Medigao de consumo de energia eletrica, gas e agua;
q) Aluguei de maquinas e equipamentos para construgao sem operador;
r) Sociedades de participagao (desenvolvimento de projetos de operagao de creditos para
viabilizagao de empreendimentos; participagao em contratos de concessao e; participagao em
sociedades cotistas ou acionista);
s) Manutengao e reparagao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos;
t) Servigos combinados de escritorio e apoio administrative (fornecimento de uma combinagao
ou de urn pacote de servigos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato).

Paragrafo Primeiro: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) sera exercida as
atividades de:
a) Captagao, tratamento e distribuigao de agua;
b) Servigos de engenharia (elaboragao de estudos tecnicos e projetos visando o
desenvolvimento de contratos de operagao e concessao de servigos publicos);
c) Administragao de obras (gerenciamento, administragfio e execugao de contratos de
operagao e concessao de servigos publicos, operagao por concessao ou terceirizagao de
servigos publicos);
d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial 'por meio de
lixeiras, veiculos, cagambas, a coleta de materiais recuperaveis, a coleta de residuos em
pequenas lixeiras publicas;
e) Testes e analises tecnicas (analise bacteriologica de agua e medigao da pureza da agua e
do ar, da radioatividade a analise de contaminagao por emissao de fumaga ou aguas
residuais);
f) Distribuigao de 3gua por caminhfies;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltragao e
fossas septicas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de aguas
pluviais e tubulagfies e retirada de lama);
i) Tratamento e disposigao de residuos nao-perigosos;
j) Recuperagao de materiais (trituragao, a limpeza e a classificagao de vidro; recuperagfio de
aparas e desperdlcios de papel e papelao para produgao de materia - prima; recuperagao de
borracha como pneus usados para produgao de matfiria - prima; limpeza e triagem de
desperdicios para obtengao de materia - prima);
k) Descontaminagao e outros servigos de gestao de residuos (descontaminagao atraves de

^ m^todos quimicos ou biolfigicos em solo e £guas subterrineas contaminada a
' descontaminagao de usinas industriais inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza de

aguas superficiais pela coleta de poluentes ou aplicagao de produtos quimicos, limpeza de
vazamento e 6leo no solo em £guas superficiais no oceano e mares inclusive em mares
costeiros neutralizados de amianto, tinta e materiais perigosos, atividades especializadas no
controle de contaminagao);
L) Construgao no abastecimento de rede de agua coleta de esgoto e construgfies correlatas;
m) Holdings de instituigfies n3o-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura (servigos tecnicos de cartografia
e topografia);



o) Atividades de servigos prestados principalmente as empresas (servigos de estenografia;
servigos de taquigrafia; servigos de captagao de imagens de reunides e conferencias ao vivo
para serem transmitidas por circuito interno de televisao ou televisao aberta);
p) Medigao de consumo de energia eletrica, gas e agua;
q) Aluguel de m£quinas e equipamentos para construgfio sem operador;
r) Sociedades de participagio (desenvolvimento de projetos de operag§o de crfiditos para
viabilizagao de empreendimentos; participagao em contratos de concessao e; participagao em
sociedades cotistas ou acionista);
s) Manutengao e reparagao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos;
t) Servigos combinados de escritorio e apoio administrative (fornecimento de uma combinagao
ou de um pacote de servigos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato).

Paragrafo Segundo: Em estabelecimento eleito como Filial (01), situada na Avenida
Araauaia. s/n. Quadra 21 Lote 12. Centro, CEP: 77.483-000 CNPJ: 04. 911.091/0002-59. sera
exercida as atividades de:
a) Captagao, tratamento e distribuigao de agua;
b) Servigos de engenharia (elaboragfio de estudos tficnicos e projetos visando o
desenvolvimento de contratos de operagao e concessfio de servigos publicos);
c) Administragao de obras (gerenciamento, administragao e execugao de contratos de
operagao e concessao de servigos publicos, operagao por concessao ou terceirizagao de
servigos publicos);
d) Coleta de residuos nfio-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial 'por meio de
lixeiras, veiculos, cagambas, a coleta de materiais recuperaveis, a coleta de residuos em
pequenas lixeiras publicas;
e) Testes e analises tecnicas (anaiise bacteriologica de agua e medigao da pureza da agua e
do ar, da radioatividade a anaiise de contaminagao por emissao de fumaga ou aguas
residuais);
f) Distribuigao de agua por caminhfies;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltragSo e
fossas septicas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de 3guas
pluviais e tubulagdes e retirada de lama);
i) Tratamento e disposigao de residuos nao-perigosos;
j) Recuperagao de materiais (trituragao, a limpeza e a classificagao de vidro; recuperagao de
aparas e desperdicios de papel e papelao para^produgao de materia - prima; recuperagao de
borracha como pneus usados para produgSo de mat6ria - prima; limpeza e triagem de
desperdicios para obtengao de materia - prima);
k) Descontaminagao e outros servigos de gestao de residuos (descontaminagao atraves de
metodos quimicos ou biologicos em solo e aguas subterr&neas contaminada a
descontaminagao de usinas industriais inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza de
aguas superficiais pela coleta de poluentes ou aplicagSo de produtos quimicos, limpeza de
vazamento e oleo no solo em aguas superficiais no oceano e mares inclusive em mares
costeiros neutralizados de amianto, tinta e materiais perigosos, atividades especializadas no
controle de contaminagao);
L) Construgao no abastecimento de rede de £gua coleta de esgoto e construgoes correlatas;
m) Holdings de institutes nao-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura (servigos tecnicos de cartografia
e topografia);
o) Atividades de servigos prestados principalmente as empresas (servigos de estenografia;
servigos de taquigrafia; servigos de captagao de imagens de reunifies e conferencias ao vivo
para serem transmitidas por circuito interno de televisao ou televisao aberta);



p) Medico de consumo de energia eletrica, gas e Sgua;
q) Aluguel de ntequinas e equipamentos para construgao sem operador;r) Sociedades de participagao (desenvolvimento de projetos de operagao de creditos paraviabilizagio de empreendimentos; participagao em contratos de concess§o e; participagao emsociedades cotistas ou acionista);
s) Manutengao e reparagao de rrtequinas, aparelhos e materials eletricos;t) Servigos combinados de escritdrio e apoio administrative (fornecimento de uma combinagaoou de urn pacote de servigos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato).
Paragrafo Terceira: Em estabelecimento eleito como Filial (02). situada a Rua Maranhense.s/n. Vila Arauio. CEP: 77.940-000. CNPJ: 04,911.091/0008-44 sera exercida as atividades de:a) Captagao, tratamento e distribuigao de agua;
b) Servigos de engenharia (elaboragao de estudos tecnicos e projetos visando odesenvolvimento de contratos de operagao e concessao de servigos publicos);c) Administragao de obras (gerenciamento, administragao e execugao de contratos deoperagao e concess3o de servigos publicos, operagao por concessao ou terceirizagao deservigos publicos);
d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial 'por meio delixeiras, velculos, cagambas, a coleta de materials recuperaveis, a coleta de residuos empequenas lixeiras publicas;
e) Testes e analises tecnicas (analise bacteriolbgica de agua e medigao da pureza da dgua edo ar, da radioatividade a analise de contaminagao por emissao de fumaga ou aguasresiduais);
f) Distribuigao de agua por caminhoes;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltragao efossas septicas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galenas de aguaspluviais e tubulagdes e retirada de lama);
i) Tratamento e disposigao de residuos nio-perigosos;
j) Recuperagao de materials (trituragao, a limpeza e a classificagao de vidro; recuperagao deaparas e desperdicios de papel e papelao para produgao de materia - prima; recuperagao deborracha como pneus usados para produgao de materia - prima; limpeza e triagem dedesperdicios para obtengao de materia - prima);
k) Descontaminagao e outros servigos de gestao de residuos (descontaminagao atrav6s dem6todos quimicos ou biologicos em solo e aguas subterraneas contaminada adescontaminagao de usinas industrials inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza de6guas superficiais pela coleta de poluentes ou aplicagao de produtos quimicos, limpeza devazamento e oleo no solo em aguas superficiais no oceano e mares inclusive em marescosteiros neutralizados de amianto, tinta e materials perigosos, atividades especializadas nocontrole de contaminagao);S' I) Construgao no abastecimento de rede de agua coleta de esgoto e construgoes correlatas;m) Holdings de instituigoes nao-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura (servigos tecnicos de cartografiae topografia);
o) Atividades de servigos prestados principalmente as empresas (servigos de estenografia;servigos de taquigrafia; servigos de captagao de imagens de reunioes e conferencias ao vivopara serem transmitidas por circuito interno de televisao ou televisdo aberta);p) Medigao de consumo de energia el&trica, gas e agua;q) Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador;



r) Sociedades de participagao (desenvolvimento de projetos de operagao de cr^ditos paraviabilizagao de empreendimentos; participate) em contratos de concessao e; participate emsociedades cotistas ou acionista);
s) Manutento e reparagao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos;t) Servigos combinados de escritorio e apoio administrative (fornecimento de uma combinagaoou de urn pacote de servigos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato).

Clausula 20a: Permanecem inalteradas as demais clausulas do presente contrato. Para tanto,firmam nesta mesma data, em ato continuo o Contrato Social de Sociedade Limitada abaixo:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA
HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA

CNPJ: 04.911.091/0001-78
NIRE N° 17200290538

GUIOMAR ANTONIO GOMIDES JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, empresario, natural deGoiania - GO, nascido em 25/08/1972, portador da cedula de identidade RG N° 271.2525 daSSP/GO, CPF n° 435.007.731-68, residente e domiciliado em Gurupi - TO, sito a AvenidaHumberto Alencar Castelo Branco N° 75, Quadra 05, Lote 03, Parque Sol Nascente, CEP:77425-010 e;

LIVIA NASCIMENTO. brasileira, divorciada, empresaria, natural de Porangatu - GO, nascidaem 12/12/1973, portadora da Cedula de identidade RG N° 112.658 da SSP/TO, CPF: N°806.451.781-87, residente e domiciliada em Gurupi - TO, sito £ Avenida Humberto AlencarCastelo Branco N° 75, Quadra 05, Lote 03, Parque Sol Nascente, CEP: 77425-010.

Clausula 1a- NOME, SEDE E DOMICILIO:

A sociedade Limitada gira sob o nome empresarial de HIDRO FORTE ADMINISTRACAO EOPERACAO LTDA. tendo como nome de fantasia HIDRO FORTE ADMINISTRACAO EOPERACAO LTDA. com sede e domicilio a Avenida Castelo Branco N° 154, Quadra 03, Lote07, Jardim Eldorado, CEP: 77425-010, Gurupi -TO

Paragrafo Primeiro-A sociedade tern as sequintes filiais:
-Filial 01 em Talisma - TO, Filial (01) situada a Avenida Araguaia, s/n, Quadra 21 Lote 12,Centro, CEP: 77.483-000 CNPJ: 04. 911.091/0002-59 sob o NIRE 17900058620, constituidaem 14/06/2004, com objeto conforme no Paragrafo Segundo da clausula segundaconsolidagao, sendo destacado para a mesma o capital social de R$ 500,00 (quinhentos reais).
-Filial 02 em Sitio Novo do Tocantins - TO, situada a Rua Maranhense, s/n, Vila Araujo, CEP:77.940-000, CNPJ: 04.911.091/0008-44 sob o NIRE 17900114619, constituida em 14/09/2015,com objeto conforme no Paragrafo Terceira da clausula segunda consolidagSo, sendodestacado para a mesma o capital de R$500,00 (quinhentos reais);

-Filial 03 em Itupiranga - PA, situada a Avenida Goias, Setor 04 - Quadra 02, Lote 266, S/N-Bairro Santa Rita de Cassia, CEP: 68.580-000, CNPJ: 04.911.091/0009-25 sob o NIRE15900434468 constituida em 14/09/2015 com o mesmo objetivo da matriz (Captagao,



tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacado para a mesma o capital deR$500,00 (quinhentos reais).

-Filial 04 em Itaguatins - TO, situada ci Rodovia Darcy Marinho N° 261, Bairro - Centro, CEP:77920-000, CNPJ: 04.911.091/0010-69 sob o NIRE17900156184, constituida em 02/06/2016com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigaode 5gua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentosreais).

-Filial 05 em Ponte Alta do Bom Jesus - TO, situada a Rodovia - TO - 110 - PerimetroUrbano, CEP: 77315-000, CNPJ: 04.911.091/0011-40 sob o NIRE 17900163351 constituida em16/10/2017 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento edistribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00(quinhentos reais).
-Filial 06 em Fortaleza do Tabocao - TO, situada a Rua 15 de Novembro - Centro, S/N, CEP.77708-000, CNPJ: 04.911.091/0012-20 sob o NIRE 17900163342, constituida em 16/10/2017com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigaode agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentosreais).

-Filial 07 em Abel Figueiredo - PA, situada a Tra\J. Freire Falcao - N° 887 - Centro CEP:68527-00, CNPJ: 04.911.091/0013-01 sob o NIRE 15900467803, constituida em 12/12/2017com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigaode agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentosreais).

-Filial 08 em Jau do Tocantins - TO, situada a Avenida Principal - S/N - Centro, CEP: 77450-000, CNPJ: 04.911.091/0014-92 sob o NIRE 17900166619, constituida em 19/04/2018 com omesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de5gua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentosreais).

-Filial 09 em Mateiros - TO, situada a Avenida Tocantins - S/N - Centro, CEP: 77593-000,CNPJ: 04.911.091/0015-73 sob o NIRE 17900166627, constituida em 19/04/2018 com omesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao dedgua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentosreais).

-Filial 10 em Bom Jesus do Tocantins - TO, situada a Avenida Tocantins - S/N, Bairro PedraBranca, CEP: 77715-970, CNPJ: 04.911.091/0016-54 sob o NIRE 17900168123, constituidaem 27/06/2018 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz, (captagao, tratamentoe distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social deR$500,00 (quinhentos reais).
-Filial 11 em Santa Rita do Tocantins - TO, situada a Rua Araguaia S/N - Centro, CEP: 77565-000, CNPJ: 04.911.091/19-05 sob o NIRE 17900171728, constituida em 30/11/2018 com omesmo objetivo da atividade principal da matriz, (captagao, tratamento e distribuigao deagua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentosreais).
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-Filial 12 em Santa Rosa do Tocantins - TO, situada a Avenida Siqueira Campos S/N - Centro,CEP: 77375-000, CNPJ: 04.911.091/0017-35 sob o NIRE 17900171744, constituida em30/11/2018 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz, (captagao, tratamento edistribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00(quinhentos reais).
-Filial 13 em Itapiratins - TO, situada a Avenida Tocantins - N° 146, Quadra 05 Lote 07 -Centro, CEP: 77718-000, CNPJ: 04.911.091/0018.16 sob o NIRE 17900171736, constituida em30/11/2018 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz, (captagao, tratamento edistribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00(quinhentos reais).

-Filial 14 em Palmas - TO, situada a Quadra 103 Norte (ACNO 1), Rua N° 01, Conj. 02, Lote20 A, Plano Diretor Sul, CEP: 77001-016, CNPJ: 04.911.091/0020-30 sob o NIRE17900173704, constituida em 25/03/2019 com o objetivo da atividade; Servigos Combinadosde Escritorio e Apoio Administrativos (fornecimento de uma combinagao ou de umpacote de servigos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato),Manutengao e reparagao de maquinas, aparelhos eletricos e testes e analises tecnicasendo destacado para a mesma o Capital Social de R$500,00 (Quinhentos reais);
-Filial 15 em Praia Norte - TO, situada na Avenida Nossa Senhora do Carmo S/N - Centro eCEP: 77970-000, CNPJ: 04.911.091/0022-00 sob o NIRE 17900173721, constituida em25/03/2019 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento edistribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o Capital Social deR$500,00 (quinhentos reais).
-Filial 16 em Pium - TO, situada Rua Paulo Coutinho de Aguiar - S/N, Quadra 14 - Centro eCEP: 77570-000, CNPJ: 04.911.091/0021-11 sob o NIRE 17900173712, constituida em25/03/2019 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento edistribuigao de dgua e esgoto), sendo destacada para a mesma o Capital Social deR$500,00 (quinhentos reais).
-Filial 17 em Divinopolis do Tocantins - TO, situada a Rua doze - S/N - centra CEP: 77670-GOO, CNPJ: 04.911.091/0025-45 sob o NIRE 17900175529, constituida em 24/06/2019 com omesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao deagua e esgoto), sendo destacada para a mesma o Capital Social de R$500 (QuinhentosReais);

-Filial 18 em Ponte Alta do Tocantins - TO, situada a Avenida Joana Medeiros - S/N - centraCEP: 77590-000, CNPJ: 04.911.091/0024-64 sob o NIRE 17900175537, constituida em24/06/2019 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento edistribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o Capital Social de R$500(Quinhentos Reais);

-Filial 19 em Chapada de Areia - TO situada a Rua Santa Izabel - S/N - QD 26 LT 11-Centro,CEP:77575-000, CNPJ: 04.911.091/0023-83 sob o NIRE 17900175545, constituida em24/06/2019 com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento edistribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o Capital Social de R$500(Quinhentos Reais);

-Filial 20 em Abreulandia - TO, situada a Rua Mariano Pereira, S/N, Anexo saida p/Divinopolis, Centro, CEP: 77.693-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz
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(Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o
capital social de R$500,00 (quinhentos reais);

-Filial 21 em Angico - TO, situada a Rua Mangueiras, S/N, Centro, CEP: 77.905-000, com o
mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de
agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos
reais).

-Filial 22 em Araguacema - TO, situada a Avenida Louracy Crisostomo Noleto, S/N, Centro,
CEP: 77.690-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao,
tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social
de R$500,00 (quinhentos reais);

-Filial 23 em Chapada da Natividade - TO, situada a Avenida Girassois, S/N, Centro, CEP:
77.378-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e
distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00
(quinhentos reais).
-Filial 24 em Duere - TO, situada & Avenida Contorno esq. com a Rua Tancredo Neves, S/N,
Quadra 12-B, Lote 03, Centro, CEP: 77.485-000, com o mesmo objetivo da atividade principal
da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a
mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais);

-Filial 25 em Goianorte - TO, situada £ Avenida 07 de Setembro, S/N, Centro, CEP: 77.695-
000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e
distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00
(quinhentos reais);

-Filial 26 em Lizarda - TO, situada a Avenida Jose Benedito, S/N, Centro, CEP: 77.630-000,
com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao
de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos
reais);

-Filial 27 em Monte do Carmo - TO, situada a Avenida General Cerqueira, S/N, Centro, CEP:
77.585-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e
distribuigao de &gua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00
(quinhentos reais);

-Filial 28 em Novo Alegre - TO, situada & Rua 01, S/N, Centro, CEP: 77.353-000, com o
mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de
agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos
reais);

-Filial 29 em Pequizeiro - TO, situada a Avenida Salgado Filho, S/N, Centro, CEP: 77.730-000,
com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao
de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos
reais);



-Filial 30 em Pindorama do Tocantins - TO, situada a Avenida 11 de Maio, S/N, Centro, CEP:77.380-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento edistribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00(quinhentos reais).

-Filial 31 em Porto Alegre do Tocantins - TO, situada a Rua Brasilia Esquina com a rua 07,S/N, Quadra 23, Lote 01, Setor Alto da Gloria, CEP: 77.395-000, com o mesmo objetivo daatividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendodestacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentos reais);
-Filial 32 em Presidente Kennedy - TO, situada a Rua Raimundo Barbosa, s/n, SetorAeroporto, CEP: 77.745-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz(Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma ocapital social de R$500,00 (quinhentos reais);

-Filial 33 em Rio da Conceigao - TO, situada £ Avenida Tocantins, S/N, Centro, CEP: 77.303-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagdo, tratamento edistribuigio de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00(quinhentos reais);

-Filial 34 em Santa Maria do Tocantins - TO, situada a Rua Francisco de Assis, S/N, Centro,CEP: 77.716-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao,tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital socialde R$500,00 (quinhentos reais);

-Filial 35 em Silvandpolis - TO, situada a Rua 10, S/N, Centro, CEP: 77.580-000, com omesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento e distribuigao deagua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00 (quinhentosreais).

-Filial 36 em Tupirama - TO, situada a Avenida Ant&nio Primo Lacerda, S/N, Centro, CEP:77.704-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz (Captagao, tratamento edistribuigao de 5gua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00(quinhentos reais).

-Filial 37 em Novo Repartimento - PA, situada a Rua Lirios, n° 07, Quadra 05, Morumbi, Novo^ Repartimento (PA) e CEP: 68.473-000, com o mesmo objetivo da atividade principal da matriz(Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma ocapital social de R$500,00 (quinhentos reais).
Paragrafo Segundo - A sociedade podera a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outradependence, mediante alteragao contratual assinada por todos os socios.
Clausula 2s-O objeto social da empresa 6,

Paragrafo Primeiro:
a) Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto;
b) Servigos de engenharia (elaboragao de estudos tecnicos e projetos visando odesenvolvimento de contratos de operagao e concessao de servigos publicos);



c) Administragao de obras (gerenciamento, administrate) e execute de contratos de
operate e concessao de servigos publicos, operate por concessao ou terceirizagao de
servigos publicos);
d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial 'por meio de
lixeiras, veiculos, cagambas, a coleta de materials recuperaveis, a coleta de residuos em
pequenas lixeiras publicas;
e) Testes e analises tecnicas (an£lise bacteriolfigica de agua e medigfio da pureza da £gua e
do ar, da radioatividade a an£lise de contaminagao por emissao de fumaga ou Sguas
residuais);
f) Distribuigao de agua por caminhfies;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltrato e
fossas septicas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de iguas
pluviais e tubulagfies e retirada de lama);
i) Tratamento e disposito de residuos nao-perigosos;
j) Recuperagfio de materiais (triturate, a limpeza e a classificagao de vidro; recuperagao de
aparas e desperdicios de papel e papelao para produto de materia - prima; recuperagao de
borracha como pneus usados para produgao de materia - prima; limpeza e triagem de
desperdicios para obtengao de materia - prima);
k) Descontaminagao e outros servigos de gestao de residuos (descontaminagao atravfis de
metodos qulmicos ou biologicos em solo e aguas subterrfineas contaminada a
descontaminagao de usinas industrials inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza de
aguas superficial pela coleta de poluentes ou aplicagao de produtos qulmicos, limpeza de
vazamento e oleo no solo em £guas superficial no oceano e mares inclusive em mares
costeiros neutralizados de amianto, tinta e materiais perigosos, atividades especializadas no
controle de contaminagao);
L) Construto no abastecimento de rede de agua coleta de esgoto e construgoes correlatas;
m) Holdings de institutes nao-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura (servigos tecnicos de cartografia
e topografia);
o) Atividades de servigos prestados principalmente as empresas (servigos de estenografia;
servigos de taquigrafia; servigos de captagao de imagens de reunifies e conferencias ao vivo
para serem transmitidas por circuito interno de televisao ou televisao aberta);
p) Medigao de consumo de energia eletrica, gas e agua;
q) Aluguel de m^quinas e equipamentos para construto sem operador;
r) Sociedades de participagao (desenvolvimento de projetos de operagao de erfiditos para
viabilizagao de empreendimentos; participate em contratos de concessao e; participagao em
sociedades cotistas ou acionista);
s) Manutengao e reparat° de maquinas, aparelhos e materiais eletricos;
t) Servigos combinados de escritorio e apoio administrative (fornecimento de uma combinagao
ou de urn pacote de servigos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato).

Paragrafo Segundo: Objeto social da Filial Talisma-TO e;
a) Captato, tratamento e distribuigao de agua;
b) Servigos de engenharia (elaboragao de estudos tecnicos e projetos visando o
desenvolvimento de contratos de operagao e concessao de servigos publicos);
c) Administragao de obras (gerenciamento, administragao e execut° de contratos de
operagao e concessao de servigos publicos, operate por concessiio ou terceirizato de
servigos publicos);



d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial 'por meio delixeiras, veiculos, cagambas, a coleta de materials recupeteveis, a coleta de residuos empequenas lixeiras piiblicas;
e) Testes e an^lises tecnicas (analise bacterioldgica de agua e medigao da pureza da agua edo ar, da radioatividade a analise de contaminagao por emissao de fumaga ou Sguasresiduais);
f) Distribuigao de agua por caminhoes;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltragSo efossas s6pticas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de aguaspluviais e tubulagdes e retirada de lama);
i) Tratamento e disposigao de residuos nao-perigosos;j) Recuperagao de materials (trituragao, a limpeza e a classificag§o de vidro; recuperagao deaparas e desperdicios de papel e papeteo para produgao de materia - prima; recuperagao deborracha como pneus usados para produgao de materia - prima; limpeza e triagem dedesperdicios para obtengao de materia - prima);
k) Descontaminagao e outros servigos de gestao de residuos (descontaminagao atrav^s demetodos quimicos ou biologicos em solo e aguas subterraneas contaminada adescontaminagao de usinas industriais inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza deaguas superficiais pela coleta de poluentes ou aplicagao de produtos quimicos, limpeza devazamento e oleo no solo em £guas superficiais no oceano e mares inclusive em marescosteiros neutralizados de amianto, tinta e materiais perigosos, atividades especializadas nocontrole de contaminagao);
L) Construgao no abastecimento de rede de £gua coleta de esgoto e construgoes correlatas;m) Holdings de instituigoes n§o-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura (servigos tecnicos de cartografiae topografia);
o) Atividades de servigos prestados principalmente as empresas (servigos de estenografia;servigos de taquigrafia; servigos de captagao de imagens de reunioes e conferencias ao vivopara serem transmitidas por circuito interno de televisao ou televisao aberta);p) Medigao de consumo de energia eletrica, gas e agua;
q) Aluguel de mdquinas e equipamentos para construgio sem operador;r) Sociedades de participagao (desenvolvimento de projetos de operagao de cr6ditos paraviabilizagao de empreendimentos; participagao em contratos de concessao e; participagao emsociedades cotistas ou acionista);
s) ManutengSo e reparag§o de maquinas, aparelhos e materiais eletricos;t) Servigos combinados de escritorio e apoio administrative (fomecimento de uma combinagaoou de urn pacote de servigos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato).
Paragrafo Terceiro-Objeto social da Filial Sitio Novo do Tocantins-TO e;a) Captagao, tratamento e distribuigao de dgua;
b) Servigos de engenharia (elaboragao de estudos tecnicos e projetos visando odesenvolvimento de contratos de operagio e concessao de servigos publicos);c) Administragao de obras (gerenciamento, administragao e execuĝ o de contratos deoperagao e concessao de servigos publicos, operagao por concessao ou terceirizagao deservigos publicos);
d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial 'por meio delixeiras, veiculos, cagambas, a coleta de materiais recupeteveis, a coleta de residuos empequenas lixeiras publicas;



e) Testes e analises tecnicas (analise bacteriol6gica de agua e medigao da pureza da agua e
do ar, da radioatividade a analise de contaminagao por emissao de fumaga ou aguas
residuals);
f) Distribuigao de agua por caminhfies;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltragao e
fossas septicas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de aguas
pluviais e tubulagdes e retirada de lama);
i) Tratamento e disposigao de reslduos nfio-perigosos;
j) Recuperagao de materials (trituragfio, a limpeza e a classificagao de vidro; recuperagao de
aparas e desperdicios de papel e papelao para produgao de materia - prima; recuperagao de
borracha como pneus usados para produgao de materia - prima; limpeza e triagem de
desperdicios para obtengao de materia - prima);
k) Descontaminagao e outros servigos de gestao de residuos (descontaminagao atraves de
metodos quimicos ou biolfigicos em solo e aguas subterraneas contaminada a
descontaminagao de usinas industrials inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza de
bguas superficial pela coleta de poluentes ou aplicagao de produtos quimicos, limpeza de
vazamento e oleo no solo em aguas superficial no oceano e mares inclusive em mares
costeiros neutralizados de amianto, tinta e materials perigosos, atividades especializadas no
controle de contaminagao);
L) Construgao no abastecimento de rede de agua coleta de esgoto e construgfies correlatas;
m) Holdings de instituigdes nao-financeiras;
n) Atividades tficnicas relacionadas k engenharia e arquitetura (servigos tecnicos de cartografia
e topografia);
o) Atividades de servigos prestados principalmente as empresas (servigos de estenografia;
servigos de taquigrafia; servigos de captagao de imagens de reunifies e conferencias ao vivo
para serem transmitidas por circuito interno de televisfio ou televisao aberta);
p) Medigao de consumo de energia elfitrica, gfis e bgua;
q) Aluguel de mbquinas e equipamentos para construgfio sem operador;
r) Sociedades de participagao (desenvolvimento de projetos de operagao de creditos para
viabilizagao de empreendimentos; participagao em contratos de concessao e; participagao em
sociedades cotistas ou acionista);
s) Manutengao e reparagao de maquinas, aparelhos e materials eletricos;
t) Servigos combinados de escritfirio e apoio administrativo (fornecimento de uma combinagao
ou de urn pacote de servigos administrativos de rotina a empresas clientes sob contrato).
Clausula 3a- PRAZO DE DURAQAO DA SOCIEDADE LIMITADA;

A sociedade iniciou suas atividades em 25 de fevereiro de 2002 e o prazo e indeterminado;

Clausula 4a-O capital social e de R$ 2.651.400,00 (Dois milhfies seiscentos e cinquenta e urn
mil e quatrocentos reais), dividido em 2.651.400 (Dois milhfies seiscentos e cinquenta e um mil
e quatrocentos reais) quotas, no valor unitario de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
integralizado em moeda corrente do pais, ficando assim distribuidos entre os socios:

V.UNIT. TOTALSOCIOS % QUOTAS
1,00 2.585.115,002.585.115Guiomar Antfinio Gomides Jdnior 97,50

66.285,0066.285 1,002,50Llvia Nascimento
2.651.400 1,00 2.651.400,00TOTAL 100



Clausula 5a- CESSAO E TRANSFERENCE DE QUOTAS:

As quotas sao indivisiveis e n3o poderSio ser cedidas ou transferidas a terceiros sem oconsentimento do outro s6cio, a quern fica assegurado, em igualdade de condipoes e prepo,direito de preference para a sua aquisipao se postas a venda, formalizando, se realizada acessao delas, a alteragao contratual pertinente.
Clausula 6a- RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sdcio nas obrigapoes assumidas pela sociedade e restrita ao valorde suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizapSo do Capital Social;
Clausula 7*- ADMINISTRAQAO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL
Ao socio GUIOMAR ANTONIO GOMIDES JUNIOR, autorizo o uso do nome empresarialisoladamente, representando a sociedade em juizo, ativa e passivamente, e fora dele em todosos negbcios, atos e contratos de que a sociedade participe, contratapao de operapoes deemprestimos com ou sem garantias reais, constituipao de hipotecas e penhoras, oferecimentode caupoes, nomeapoes de bens que integrem o ativo fixo, outorga de procurapao cujo noinstrumento sera obrigatoriamente especificado e delimitados os poderes do mandatario, eoutros quaisquer atos que onerem o patrimonio social, e todos os atos em operapbes comuns erotineiras, tais como, movimentapao em instituipoes financeiras, em relap§o a funcion^rios erepartipoes.

Paragrafo Unico: A socia, LIVIA NASCIMENTO. autorizado o uso do nome empresarialisoladamente somente nos atos em operapoes comuns e rotineiras, tais como, movimentapioem instituipoes financeiras, em relapao a funcionSrios, e aos orgaos publicos e privados, bemcomo (federais, estaduais e municipal).

Clausula 8a- RETIRADA DE PRO-LABORE:

Os socios poderao de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pro-laboreobservadas as disposipoes regulamentares pertinentes;

Clausula 9a - EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAgOES CONTABEIS E PARTICIPAQAODOS SOCIOS NOS RESULTADOS:

Ao termino do exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestari contasjustificadas de sua administrapao procedendo a elaborapao do inventario, do BalanpoPatrimonial e do Balanpo de Resultado Economico, cabendo aos socios, na proporpao de suasquotas, os lucros ou perdas apuradas.

Paragrafo Primeiro: De acordo com as necessidades da empresa serao apurados BalanposMensais ou Trimestrais e dos Lucros apurados nestes Balanpos serao distribuidos aos Sbciosna proporpao de suas quotas;

Paragrafo Segundo: Nos quatro primeiros meses seguintes ao termino do exercicio social, ossocios deliberarao sobre as contas e designarao administrador (es) quando for o caso;



Clausula 10s- FALECIMENTO OU INTERDIQAO DE SOCIO:

Falecendo ou interditado qualquer sdcio, a sociedade continuara sua atividade com os
herdeiros sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse deste (s) ou do
sdcio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na
situagao patrimonial da sociedade, a data da resolugao, verificada em balango especialmente
levantado.

Paragrafo Unico - O mesmo procedimento serd adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva a seu sdcio.

Clausula 11a - DECLARAQAO DE DESIMPEDIMENTO:

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que nao estao impedidos de exercer a
administragao da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenagiio criminal ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, 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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrdncia, contra as relagoes de consumo, fe publica, ou a propriedade.

Clausula 12a - FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Gurupi - TO, para o exerclcio e o
cumprimento dos direitos e obrigagoes resultantes desta consolidagao contratual. E por
estarem assim justos e contratados assinam o presente em a via.

Gurupi- TO, 13 de fevefejwae 2<

IO GOMIDES JUNIOR

LIVIA NASC
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10.2.3. Atestado da visita tecnica realizada por pessoa devidamente habilitada,
fornecido pela Prefeitura Municipal de SAO VALERIO - TO.



Prefetura Municipal aeCSaoVaierioESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

ADM. 2021/2024 Uniic. rrab3iho c Prosper tAide
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ANEXO XII - DECLARAQAO DE VISITA TECNICA

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitapao na modalidade CONCORRtNCIA
PUBLICA n° 001/2021, que, por intermedio do(a) Sr/a)3r->Se LQ.x portador(a) da
CPF(MF) n0°33 teooM \ -Ol-edo RG/CREA n° Ŝ MO/P-TO
nossa empresa RlPtO FOR.TP
somos detentores de todas as informa$5es relatives a sua execugSo

_, devidamente credenciado(a) por
vistoriou o local de execugfio dos servipos licitados e que

Declaramos, ainda, que nSo alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes a
6poca da vistoria para solicitar qualquer alterapao do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa
empresa seja a vencedora.

Local e data

S2± & V
[Assinatura e carimbo do profissional

(representante legal)

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa acima efetuou a visita tecnica nesta data.

, Q8 , ZQZj
Cteonice de Castro Nunes

Presidents CPL
0 r> Portaria 01

Carimbo e Assinatura do Funcionario Responsavel
Pela visita tecnica.
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DECLARAQAO DE VISITA TECNICA

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitagao na
modalidade CONCORRENCIA n° 001/2021, que, por intermedio do(a) Sr(a)
GUIOMAR ANTONIO GOMIDES JUNIOR, portador(a) da CPF(MF) n°
435.007.731-68 e do RG/CREA n° 91520TD/TO, devidamente credenciado(a)
por nossa empresa HIDRO FORTE ADMINISTRAQAO E OPERAQAO LTDA,

sito em Gurupi-TO., a Av. Humberto Castelo Branco, n° 154, devidamente
cadastrada no CNPJ sob n.° 04.911.091/0001-78, DECLARA, , vistoriou o local
de execugao dos servigos licitados e que somos detentores de todas as
informagoes relativas a sua execugao.

Declaramos, ainda, que nao alegaremos posteriormente o
desconhecimento de fatos evidentes a epoca da vistoria para solicitar qualquer
alteragao do valor do contrato que viejipos a celebrar, caso a nossa empresa

seja a vencedora.

\
Gurupi - TO, 10 de Agosto de

GUIOMAR A. GOMIDES J*PRESIDENTS

f mar Antonio Comides Junior

CPF 435.007.731-68

l
ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa acima efetuou a visita tecnica nesta data.

j" ' 12021 awn,cedeCas> ^"'5
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DECLARAQAO DE VISITA TECNICA

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitagao na
modalidade CONCORRENCIA n° 001/2021, que, por intermedio do(a) Sr(a)
GUIOMAR ANTONIO GOMIDES JUNIOR, portador(a) da CPF(MF) n°
435.007.731-68 e do RG/CREA n° 91520TD/TO, devidamente credenciado(a)
por nossa empresa HIDRO FORTE ADMINISTRAQAO E OPERAQAO LTDA ,

sito em Gurupi-TO., a Av. Humberto Castelo Branco, n° 154, devidamente
cadastrada no CNPJ sob n.° 04.911.091/0001-78, DECLARA, , vistoriou o local
de execugao dos servigos licitados e que somos detentores de todas as
informagoes relativas a sua execugao.

Declaramos, ainda, que nao alegaremos posteriormente o
desconhecimento de fatos evidentes a epoca da vistoria para solicitar qualquer
alteragao do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa

seja a vencedora.

Gurupi - TO, 10 de Agosto de,
GUIOIVIAR

^
A. GOMIDES JR.

Hidro Forte Adm. e Op. LTPA»<̂CNPJ: 04.911.091/000-
CPF: 435.007.7ai^(

I

>mar Antonio Gomides Junior

CPF 435.007.731-68I /
L

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa acima efetuou a visita tecnica nesta data.

& i off / 2021
Cteonice de Castro Nunes

Presidente CPL
Portaria 012/2021
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DECLARAQAO DE VISITA TECNICA

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitagao na
modalidade CONCORRENCIA n° 001/2021, que, por intermedio do(a) Sr(a)
JOSE LUIZ CUNHA NETO, portador(a) da CPF(MF) n° 033.680.041-07 e do
RG/CREA n° 302340 D/TO, devidamente credenciado(a) por nossa empresa
HIDRO FORTE ADMINISTRAgAO E OPERAgAO LTDA, sito em Gurupi-TO.,
a Av. Humberto Castelo Branco, n° 154, devidamente cadastrada no CNPJ sob
n.° 04.911.091/0001-78, DECLARA , , vistoriou o local de execugao dos servigos
licitados e que somos detentores de todas as informagoes relativas a sua
execugao.

Declaramos, ainda, que nao alegaremos posteriormente o
desconhecimento de fatos evidentes a epoca da vistoria para solicitar qualquer
alteragao do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa
seja a vencedora.

Gurupi - TO, 10 de Agosto de 2021

h°' to AL ENT±

43S 0»*̂ '7"
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' /
04 Guiomap Antonio Gomides Junior

f /[
CPF 435.007.731-68

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa acima efetuou a visita tecnica nesta data.

J 5 , o 9 I'.ae"'*' MuneS

ij i^(2021

/ / 2021

QajJb̂ O


