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ANEXO VII - CARTA DE CREDENCIAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VAL£RI0/T0

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
REFERENTE: CONCORRENCIA PUBLICA N°001/2021

OBJETO: Objetivando a de!ega?§o, via concessSo, da prestag§o dos SERVIQOS PUBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO do Municlpio de SSo Vaierio/TO.

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAQAO

AtravOs do presente, HIDRO FORTE ADMONISTRAQAO E OPERAQAO LTDA CNPJ n°.04.911.091/000-78
situado na avenida castelo branco, n°154 QD. 03 LT. 07 EM GURUPI TO, por seu representante legal
abaixo identificado, credencia o Sr. GUIOMAR ANTONIO GOMIDES JUNIOR
portadorda COdula de Identidade n° 2712525 DGPC GO e CPF sob n°435.007.731-68 , a participar da
licitagao instaurada pela Prefeitura Municipal, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021,
supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE, outorgando-lhe, dentre outros poderes,
representar a empresa, manifestar inteng§o de interpor recursos, desistir do direito de os interpor, requerer o
registro em ata de observances que entender relevantes, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar
compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier e praticar todos os atos necessarios ao perfeito
desempenho do presente credenciamento.

S§o Valerio T013 AGOSTO de 2021.
Cleonice de Castro Nunes

Presidents CPL
Portaria 012/2021

YjW/a-tx (c JUr,
Cleonice de Castro N. Dias

Presidente da Comissao de Licitanao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
REFERENTE: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021

OBJETO: Objetivando a delegagao, via concessao, da prestagao dos servigos
publicos de abastecimento de agua potavel do Municlpio de Sao Valerio - TO.

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAQAO

Atraves da presente, a empresa HIDRO FORTE ADMINISTRAQAO E
OPERAQAO LTDA, CNPJ n°. 04.911.091/0001-78, sito em Gurupi-TO, a Av.
Humberto Castelo Branco, n° 154, bairro Jardim Eldorado, por seu
representante legal abaixo identificado, credencia o Sr (es) (as). GUIOMAR
ANTONIO GOMIDES JUNIOR, portador da Cedula de Identidade n° 271.2525-
SSP/GO e CPF sob n° 435.007.731-68, GUIOMAR ANTONIO GOMIDES
JUNIOR, portador da Cedula de Identidade n° 271.2525-SSP/GO e CPF sob n°
435.007.731-68, ADMINISTRADOR, a participar da licitagao instaurada pela
Prefeitura Municipal, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021,
supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE, outorgando-lhe,
dentre outros poderes, representar a empresa, manifestar intengao de interpor
recursos, desistir do direito de os interpor, requerer o registro em ata de
observagoes que entender relevantes, concordar, discordar, transigir, desistir,
firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier e praticar todos
os atos necessarios ao perfeito desempenho do presente credenciamento.

Gurupi - TO, 18 de Agosto de 2021.

AdfrnniM?agao e Operagao Ltda.
liomar Antonio Gomidcs Junior

CPF 4l/.007.731-68

Hidro F<
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HidroForte

HIDRO FORTE ADMINISTRA^AO E OPERAQAO LTDA
Avenida Castelo Branco N° 154-Jardim Eldorado

Gurupi - TO

OBJETO: O objeto da licitapSo em regime de concorrSncia publica para a selep3o da

proposta mais vantajosa ao PODER CONCEDENTE para a CONTRATAQAO DE
CONCESSIONARIA DE SERVigos PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO PARA EXPLORAQAO
DOS SERVigOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO NO MUNICiPIO DE SAO VAL^RIO/TO, na modalidade concesseio precedida da
execupSo de obra publica, incluindo a gestSo e todas as atividades, estudos tecnicos, projetos,
servipos e obras necess3rios 3 complementapcio, adequapao e modernizap§o do sistema, bem
como os SERVigOS ADICIONAIS, em career de exclusividade no MUNICiPIO DE SAO
VAL^RIO/TO, pelo criterio de MENOR VALOR DA TARIFA DO SERVIQO PUBLICO A SER
PRESTADO AO USUARIO, como dispbe o inciso I do artigo 15 da lei 8987/1195, pela Outorga
da ConcessSo, de acordo com os termos e condipSes deste EDITAL, do CONTRATO DE
CONCESSAO e demais Anexos.

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021

DOCUMENTACAO DE HABILITA^AO
(ENVELOPE N° 1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO



VIGESIMA PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL
HIDRO FORTE ADMINISTRACAO 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 GoiSnia - 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 2a: 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 Girassdis, 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).
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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 agua 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 Jose 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 agua 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

f' distribuigao de agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00
7? (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
(Captagao, tratamento e distribuigao de agua 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, Silvanopolis (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 Antdnio 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 Linos, 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, administragio 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 materials 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 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 classificag§o de vidro; recuperagao de
aparas e desperdicios de papel e papelao para produgao de materia - prima; recuperagao de

S borracha como pneus usados para produgao de materia - prima; limpeza e triagem de
desperdicios para obteng§o de materia - prima);
k) Descontaminagao e outros servigos de gestao de residuos (descontaminagao atraves de
m6todos quimicos ou biologicos em solo e aguas subterraneas contaminada a

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

j vazamento e oleo no solo em aguas superficiais no oceano e mares inclusive em mares
—s 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;
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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 captag§o de imagens de reunides e conferencias ao vivo
para serem transmitidas por circuito intemo 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
viabilizagao de empreendimentos; participagao em contratos de concessao e; participagao em
sociedades cotistas ou acionista);
s) Manutengao e reparagao de maquinas, aparelhos e materiais eldtricos;
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 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, 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 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 septicas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de aguas
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 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

* " m6todos quimicos ou bioldgicos 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 aplicagSo 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 construgdes correlatas;
m) Holdings de institutes nao-financeiras;
n) Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura (servigos tecnicos de cartografia
e topografia);
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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 eletrica, gas e agua;
q) Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador;
r) Sociedades de participagao (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
Araauaia. s/n. Quadra 21 Lote 12. Centro. CEP: 77.483-000 CNPJ: 04. 911.091/0002-59. sen&
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 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 £gua 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 septicas, sumidouro e pogos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de dguas
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 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 biologicos em solo e aguas subterraneas contaminada a
descontaminagao de usinas industriais inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza de
aguas 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 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);
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p) Medigao de consumo de energia el6trica, gas e agua;
q) Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador;
r) Sociedades de participagfio (desenvolvimento de projetos de operagao 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 materiais eletricos;
t) Servigos combinados de escritorio e apoio administrative (fornecimento de uma combinagio
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 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 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 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; 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 biologicos em solo e aguas subterraneas contaminada a
descontaminagao de usinas industrials inclusive nucleares, descontaminagSo e a limpeza de
£guas 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 materiais perigosos, atividades especializadas no
controle 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 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 televisfio aberta);
p) Medigao de consumo de energia eletrica, gas e agua;
q) Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador;
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r) Sociedades de participagao (desenvolvimento de projetos de operapao de creditos para
viabilizagao de empreendimentos; participagao em contratos de concessao e; participagao em
sociedades cotistas ou acionista);
s) Manutenpao e reparagao de maquinas, aparelhos e materials eletricos;
t) Servipos combinados de escritorio e apoio administrative (fornecimento de uma combinagao
ou de urn 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:

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;

LIVIA 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 a 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 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, constituida
em 14/06/2004, com objeto conforme no Paragrafo Segundo da clausula 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 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 consolidagao, sendo
destacado 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 NIRE
15900434468 constituida em 14/09/2015 com o mesmo objetivo da matriz (Captagao,
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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, constituida em 02/06/2016
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 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 (Captagao, 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 Tra\/. 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 Jail 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 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 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 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).
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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 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).

-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).

-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
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 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 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 Girassbis, 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 a 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 agua e esgoto), sendo destacada para a mesma o capital social de R$500,00
quinhentos reais);

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

-Filial 35 em Silvanopolis - 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 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).r

Paragrafo Segundo - A sociedade podera a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra
dependence, mediante alteragao contratual assinada por todos os sbcios.

Clausula 2® - O objeto social da empresa e,

Paragrafo Primeiro:
a) Captagao, tratamento e distribuigao de agua e esgoto;
b) Servigos de engenharia (elaboragao de estudos t6cnicos e projetos visando o
desenvolvimento de contratos de operagao e concessao de servigos publicos);
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c) Administrapao de obras (gerenciamento, administra$ao e execupao de contratos de
operatic e concessao de servipos publicos, operate per concessao ou terceirizato 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 publicas;
e) Testes e analises tecnicas (analise bacteriologies 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 agua por caminhdes;
g) Gestao de redes de esgoto;
h) Atividades relacionadas a esgoto (esvaziamento e a limpeza de tanques de infiltrapao e
fossas sfipticas, sumidouro e popos de esgoto, limpeza de caixas de esgoto, galerias de aguas
pluviais e tubulapfies e retirada de lama);
i) Tratamento e disposipao 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 atravfis de
metodos quimicos ou biologicos em solo e aguas subterrSneas 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 aguas 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 construpfies correlatas;
m) Holdings de institutes nfio-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 maquinas 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) Manutenpao e reparapao de maquinas, aparelhos e materials eletricos;
t) Servipos combinados de escritorio e apoio administrative (fornecimento de uma combinapao
ou de urn pacote de servipos administrativos de rotina a empresas ciientes sob contrato).

Paragrafo Segundo: Objeto social da Filial Talismii-TO e;
a) Captapao, tratamento e distribuipao de figua;
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, administrapfio e execupao de contratos de
operapao e concessao de servipos publicos, operapao por concessao ou terceirizapao de
servipos publicos);
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d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial 'por meio de
lixeiras, veiculos, cagambas, a coleta de materiais recuperfiveis, a coleta de residuos em
pequenas lixeiras publicas;
e) Testes e analises tecnicas (analise bacteriologies de agua e medigao da pureza da agua e
do ar, da radioatividade a analise de contaminagfio por emissao de fumaga ou dguas
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 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; 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) DescontaminagSo 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
aguas superficial pela coleta de poluentes ou aplicagao de produtos quimicos, 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) Construgao no abastecimento de rede de dgua coleta de esgoto e construgfies correlatas;
m) Holdings de instituigdes 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 elfitrica, g^s e agua;
q) Aluguel de m^quinas 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 reparagao de maquinas, aparelhos e materiais eletricos;
t) Servigos combinados de escritorio e apoio administrative (fomecimento de uma combinagfio
ou 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 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
operagdo e concessfio de servigos publicos, operagao por concessao ou terceirizagao de
servigos publicos);
d) Coleta de residuos nao-perigosos de origem" domfistica, urbana ou industrial 'por meio de
lixeiras, veiculos, cagambas, a coleta de materiais recuper£veis, a coleta de residuos em
pequenas lixeiras publicas;
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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 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 aguas
pluviais e tubulagfies e retirada de lama);
i) Tratamento e disposigao de residuos n§o-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 (descontaminagao atraves de
metodos quimicos ou biologicos em solo e aguas subterraneas contaminada a
descontaminagao de usinas industrials inclusive nucleares, descontaminagao e a limpeza de
£guas 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 £gua coleta de esgoto e construgoes correlatas;
m) Holdings de instituigfies 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 captagfio 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 etetrica, gas e £gua;
q) Aluguel de maquinas 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 materiais eletricos;
t) Servigos combinados de escritorio e apoio administrative (fornecimento de uma combinagfio
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 urn mil
e quatrocentos reais) quotas, no valor unitario de R$ 1,00 (urn real) cada uma, totalmente
integralizado em moeda corrente do pais, ficando assim distribuidos entre os sficios:

V.UNIT. TOTAL% QUOTASSOCIOS
97,50 2.585.115 1,00 2.585.115,00Guiomar Antonio Gomides Junior

66.285 1,00 66.285,002,50Lfvia Nascimento
1,00 2 .651.400,00TOTAL 100 2.651.400
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Clausula 5a - CESSAO E TRANSFERENCE DE QUOTAS:

As quotas sio indivisfveis e nao poderbo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro s6cio, a quern 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 socio nas obrigagoes assumidas pela sociedade e restrita ao valor
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagao 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 juizo, ativa e passivamente, e fora dele em todos
os negocios, atos e contratos de que a sociedade participe, contratagao de operagoes de
empr6stimos 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
instrument 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 institutes 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 institutes financeiras, em relagao a funcionarios, e aos orgaos publicos e privados, bem
como (federais, estaduais e municipals).
Clausula 8s- RETIRADA DE PRO-LABORE:

Os socios poderao de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pr6-labore
observadas as disposigbes regulamentares pertinentes;

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

Ao termino do exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestar£ 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 S6cios
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;
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Clausula 10a- FALECIMENTO OU INTERDIQAO DE SbCIO:

Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuara sua atividade com os
herdeiros sucessores e o incapaz. N§o 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 resolug3o, verificada em balango especialmente
levantado.

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

Clausula 11“- 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 condenag3o 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 concorrencia, contra as relagdes de consumo, fe publica, ou a propriedade.

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

Gurupi-TO, 13 de fevefefWtle 2Q;
fa,

>ot
aa)

,R ANTONIO GOMIDES JUNIOR

aa)
LIVIA NASCI O
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