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atos oíiÉfidos da âtivid*dê Notãiâl e Registrat no Estado da Paraíba, foi
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PRCiT0COLO (Uso da Junta

Í\,4inistério da f concrnia
Seoretaria de Governo Digital
DÊpartamento Nacional Ce Regi§tro ãn:presarial s lntegrãÇão
Se.retaÍia do Desenvolvimento Econômico
NIRE ída sede ou íilial, quando a
sed€ Íor em âutra UÊ)

FLS,:

d" C.Inérrio

2A62

232ü1 741 309

lL§íO(Â). SR.{A) PRESIDENTE DA Junla Comercial do Estado do Ceará
URBANLiÍVP SERVICO DE LI['PEZÀ E CÜ§]SERVATAü LTIJA
{d3 EmprÊsa ou do Agente Auxiliar do Ctmércio)

Nome:

N. FCNIRE*,'

requer a V.§ã o deferimento do seguinte ato:
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SAIDA DE SOCIO/AD[iINiSTRÂDCR

20ú3

1

ALTERACAO DE SOCIC)JADIü INISTRADOR

EN.IRADA DÉ SOCIOIADI'']iII.]ISTRADOR

Represenlãnte Legal da Etrpresa / Agente Auxiliar do Conrércio

LAVRÂS DA I."lANGABEIRA
Local
13 I'iaio

Ncme._
Assinatura:
Telefone de Conlato-

2!2!

Datê

2-USL
DEÜISÁO CÕLEG'ADÂ

DECI§ÁÔ SIN.lGULAR

l.iom*(s) Empresarial(ais) igilaliai§ ) ou semeihante{s):
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Data
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Respcnsável
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srra

f

Nao

Processo em Crdem
A decisáo

_,_J_

Responsável
Responsável

Data

tl ÀP

2"
PTocesso em exigência. (Vide despachc em lolha anexal

=xigênria

Processo de'endo. Puolique-se e erqu,ve-se.

3' Exigênciâ

4' Éxigên6iã

tl

n

Processo indeferido. Publique-se.

Responsável

Data

DECiSÁO COLEG}ADA

tln
tl

5" Êxigància

2u Êxigància

Processo em exigência. (Vide despacho em íolha anexa)

il

Processo deferrdo. Publique-se e atquive-se.

3" Exigància

4" Ênigência

5u Êxigàn6ia

tl

T

n

Processo indeferido. Publique-se.
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Junta Cômersial do Êstado do Ceará
CerliÍico registrü sob o n.5418064 em 14|Oü2A2A da Empresa URBANLIMP SERVICO DÊ Lll!,'IPEZÂ. E CONSERVACAÕ LTDA , Nire 23201741309
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Capa de Processo
ldentificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Pracesso Módulo lntegradcr

Data
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entificaçãc do{s) A*sinante{s}

CPF

Nome

246.12õ"773-15

AMIL§ON h,IARQUES DA SILVA

053.037.433-14

AIUILSON SAMPÂIO LÉITE II{ARQt]ES

426.ü98.363-ôS

EUBlDE.§íÂR FERRETRA LII\TA

698.316.103-34

LUCTANO RODRIGUãS DA SILVA

038.455.583-77

O'LAVÕ SALdPAIo LEITI MARQUES
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Junta Cornercial do Estada dc *eará
CeÊifico registro sob o no 5418CÊ4 em 14/05/2§2fl da Empresa URB,âí{LiMP §ERVICÕ D= LllirP-ZÂ E CONSEÊVÂüAO LTDA, Nire 23201741309
e pr*tocolo 2ü*754SIS - §81*5/2OZB. ÂutenticÊçáÉ: 4EAü?6*2CA§4Êã*2DSCÊ5ÂãA*.&82?3552EF3Â. Lenira Cardosa de Âlencar SÊrâine Sêcretáriã-Gqral. Para valider este decumentr, ãÊessê Í:ttp:rÀÀ.ú!Àe.jucec.ce.gav.br e inÍorms n§ do protocalo 2r1§75.4S9-S e a código de segurança
udzz Esta cópia foi âutentiradâ digitalmente e assinada em 14/ü5/2ü2* por Lenira Cardoso de Alencar §eraine - Secretária-G,e4pl. -
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ALTERAÇÃo e

11ã
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oa cosrr*ÂTt] socrÀL
cüssE*vÀçÃo Lrsa
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coNsoltoaçÃo Do coHTRÂTo sÊctAl. Ilâ

URB.ANLIMr sERVIço DE LtÍilpEzA E

EInF=RsA LlfiãtrÂDA

corus=nveçÃo LTDA

AMILSON MARQUES DA SILV,A, brasileiro, casado, em regime de eomunháo
universal de bens, empresário, natural de Mauriti, Estado do Ceará, nascido ern,
ü21ü7t1966, portador da RG: 8812002ü16557, expedida pela SSP-CE. e CPF/IVIF N'
246j28.773-15, residente e domiciliado à Rua í\{aria Sobreira Coriolano, 221, na
Bairro Parque Grangeiro, Cralo. Estado dc Ceará, CEP. 63.'lü6.135.
EL,BIDEMAR FERREIRA LIMA, Brasileiro, §olteira, nascido

em

171121197ü,

ernpresário, RG: n" 54iA7,784-8 SSp-SP, CFF: 4?6.§38.363-68, resiclente na Rua
Alexandre Bezerra de Sousa, 200, Cerrtro - Lavras da ÍVlangabeira - Ceará - üEF:
63.300-000.

Unicos sócios da sociedade limitacla denominada URBANLIMP SERVIçO DÊ
LIMFEZA E ÇONSERVAÇÃü LTDA, estabelecida na Rua Nossa Senhora das
Graças, no 81O. Bairro. Palrneira, na Cidade de Lavras da fVlangabeira, Estado do
Ceará, CEP. 63-300-000. Cam Cantrato Social devidamerrte arquivado na junta
comercial da Estado do Ceará sob o NIRE 23.201,741.308 em 05 de Abríl de 2ü16,
inscrila no CNPJ sob n" 24.525.9711ü001-13, resalv*m alterar o contrato social.
rnediante as seguintes cláusulas e condiçÕes:

üláusula 1" * O Sócio acima qualificads üomo EUBIDEMAR FERREIRA LIMA,
Brasileiro. Solteiro, nascido em 171121197ü, empresário, RG: no 54-107.764-8 SSP-SP,
CPF: 426.098"363-68, residente na Rua Alexandre Bezerra de Sousa,200. Centro Lavras da Mangabeira - Ceará - CEP: 63.300-000. Retira-se da sociedade. vendendo
todas as suas 127.500 (Cento e vinte sete nril e quinh*ntas) quotas de capital peio
preÇo certo e ajustado cle R$ 127.500,ü0 (Cento e Vinte Sete Mil e Quinhentos Reais).
pára o sócio ingressante LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado. em
regime de comunhâo parclal de bens, natural de Umari, Estado do Ceará. nascido em
0210611975, empresário. portador da RG 97A292312&7 SSP-CE e CPF/IVF Í'to
638.316.103-34, residente e domiciliado no Sítio Espraiado, 001 , no bairro
Amaniutuba, Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, CEP: 63.30ü-000

- C Sócio acima qualificado como AMIL§ON MARQUES DA SILVA,
brasileiro, casado, em regime de comunhão universal de bens, empresário, natural de
klauriti, Estado do Ceará, nascido em, O2Íü711956, portador do RG. 8812002016557,
expedida pela SSP-CÊ, e CPFI&',IF N" 246"126.773-15, residente e domiciliado à Rua
fiIaria Sobreira Coriolans, 221. no Bairro Parque GranEeiro, Craio. Estado do Ceará,
ÇEP. 63.106.1S5" Decide vender e transferir 104.55ü (Cento e Quatro lúil Quinhentas
e Cinco) Quotas de capital pelo preço certo e ajustado de R$ 104"550,00 (Cento e
Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta Reais) para os seguintes sócios integrantes:
CIáusula 2"

t

}tÉ,'

r

"l

OLAVO SAMPAIO LEITE MARQUES, brasileiro. solleiro, advogado, nascidr:
em 28/10/1991, portador do RG Nü 2001037159380 SSP/CE e inscrito no
CPFIMF sob o N* 038.455"583-77. residenle e domieiliada à Rua Maria
Sobreira Coriolano, 221, Bairra Parque Grangeiro, Crato, Estado do üeará,
CEP: 63.106.195. Que compra a quantia de 52.275 (Cinquenta e Dois í\4il
Duzentas e Setenta e Cinco) Quotas de Capital a preço certe e ajustado de RS
5?.275,00 (Cinquenta e Dois ÍMil Duzenlos e §etenta e Cinco Reais);

Junta Comercial do Estada do üaará
Certifico rêgistro sr:b c no 5418064 em 14/Ê51?ü20 da Etnpresa URBÂNLl(ilP §ERV|CO DE LIMFEZA E CCNSERVACAü LTDA. Nire 232ô1741309

e protocola 2S0754ODS - 08/05/2020- Autenticaçáa: 4EAD7§DZCA348EÊ2DECE5ÁüADAE273552EFBA. Lenira Cardasa de Alencar §eraine Secretária-Geral" Para validar este do*umênto, acesse http:llwww.jucec.ce.gav.br e infôrmÊ n" da protocolo 20/075"4ü0-S e o cádigo de segurança
udzz Esta cápia fai autenlicada digitalmente e assinada em l4lOSl2O?ü por Lenira Cardcso de Alencar §eraine - Secretária-Geral.
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ALTERÂçÃO E CON§OLI§JTÇÃO DO CONTRATO §OCIAL
URBANLTMP SÉRVIçO DE LIMPEZÀ E CONSERVAçÃO LTBA

.

AMILSON SAMPAIO LEITE MARQUES, brasileiro, solteiro empresário,
nascido em 03103i1995, poúador do RG No 2001097159351 SSPDSICE e
inscrito no CPF/MF sob o N" 053.037.433-14, residente e dorniciliado à Rua
Maria Sobreira Coriolano, 221, Baino Parque Grangeiro, Crata, Estado do
Ceará, CEP: 63.'!Ü6.1S5. Que compra a quantia de 52.275 (Cinquenta e Dois
Mil Duzentas e Setenta e Cinco) Quotas de Capital a preÇo certe e ajustado de
RS 52.275,00 (Cinquenta e Doís Mil Duzentos e setenta e cinco Reais).

Cláusula 3,

-

Após as alleraçÕes pracedidas nas cláusulas anteriores, o Capital

§ocialfica distribuído entre os sÓcios da seguinte ferrna, a saber:
Sócios

SILVA
AIVIILSON SAMPAIO LEITE ÍVIARQU
OLAVCI SAMPAIO LETTE MARQU ES
LUCIANO RODRIGUES DA SILVA

AMILSON

UE

Tatal

Quotas
22.95ü
52 275
52,275
127.500
255.000

g/
la

Valsres em Reais

s,CIO %

20,50%
20 50%

RS 22.950,00
R$ 52.275,oCI
RS 52.275,00

5ü,00 %
{00,00Y,

RS 127.500,00
R$ 255.000,00

parágrafo Único: A responsabilidade de cada sóeio é restrita ao valor de suas quotas,
rras iodas respondern solidariarnente pela integralização do capital.
Cláusula 4a - A administrãção e o usc ccrnsrcial da sociedade será exercidas pelos
sócios, AMILSON SAMPAIO LEITE MARQUES e LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
a quem competirá os poderes e atribuiçÕes de administradores, e quÉ assinará em
conjunto, todos os documentos de interesses da empresa. inclusive aberturas e
moúimentaçáa de conta bançária, em nome da sociedade, tais como garantia, avais
fianças e outros âtos a rnerc favor.
5u - Cs administradores declaram, sob as penâs da lei. de que náo estáo
impedidos de exercem a administraçâo da empresa, por lei especial, ou em virlude de
condenaçáo cnminal, ôu por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda quà temporariamente, o acesso a cãrgos públicos. ou por crime Íalimentar, de
prevaricação, peita ou suborno. concussáo. peculato. ou contra economia popular,
contra o iistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contrâ as relaçÕes de consumo, Íé públicã. ou a propriedade

Cláusula

- Decidem finalmente os sócios consolidar o seu instrumento de
que
umã vez reÍormulado passará a reger-se pelas cláusulas contidas no
constituiçáo.
Ato Constitutivo Consolidado, a seguir transcnto.
Cláusula 6o

*9S;"

Junta Comercial do Estado do Ceará

f i c*rtiR.o reoistro sob a n'S4iãüs4 em 14/0512ü20 da Empresa URBANLIMP SÉRVICÊ DE LTMPEZA E CON§ERVACAC LTDA Nire 23201741309
'&#J u protocolo- 200754009 - 0glü512020. Autentigãçáo: 4EÂD76D2CA33EB2D8C=5Â9ADÂE273552EF84. Lenira Cardôsô de Alencar Seraine Secretária-Geral. para validar este dôcumentÕ, aresse http:llv,nmr.jucee,re.gov.br a informe n4 do prüiÕ§.lo 20i075.400'S e o código de segurança
udzz Esta cópia foi autentiradâ digitalmente e assinada em 14jo5l2o?0 por Lenira tardcs* de Àlençar Seraine - Secretária-Gqrê|. ..
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1lq ALTÊRÀçÃo

e

coNsolroÃçÃo uo cCINTBATo §ocrÀL

URBANuMp sERVrço DE LtMpEzÀ E coNsERVÀçÃo

rrnn

CONTRATO SOCIAL GOHSELIDADO DÀ ÉMPRE§À
URBA,HLIMp §ERV|ç§ DE LIMPEZA E COr{S=RV*çÃC LTtrA

AMILSON ãíÂRQUE§ DÂ SILVA, brasileiro, casado, em regirne de comunhâo
universal de bens, empresário, natural de Mauriti, Estado do Ceará, nascido em,
OZlA7n966, portador do RG: 881200201§557, expedida pela §SP-CE, e CPFII\dF No
246.126.773-15, residente e dsmiciliado à Rua íVlaria §sbreira Goriolano, 221, no
Bairro Parque Grangeiro, Crato, Estado do Ceará, CEP: ô3.1CI6.1S5.

LiJCIANO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, em regime de comunhãn
parcial de bens, en:presário, natural de Umari, Estado do Ceará, nascido em
ü21A611975, empresário, portador da RG 97ú29231267 SSP-CÊ e CPF/IVIF no
698.316.103-34, residente e domiciliado no §ítio Espraiado, CICI1, no bairo
Arnaniutuba, Lavras da Mangabeira, Estadc do Ceará, CEP. 63.300-000.

OLAVO SÂMPAIO LEITE MARQUES. brasileiro, solteiro, advogado, nascido em
2811011991, portadordo RG N" 2ü010371593ô8 SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o
Nl" 038.455.583-77. residente e domiciliadc à Rua Maria Sobreira Coriolano, ?21,
Bairro Parque Grangeiro, Cralo, Estado da Ceará. CEP: 63.1ü6"1S5.

AMILSON §AMPAlCI LEITE MARQUE§, brasileiro, salteÍro, empresário, nascidc em
[J3/03/1995, porradordo RG No 2üCI109715S351 SSPD§ICE e inscrito no CPFINIF sob
o No 053.037.433-14. resldente e domiciliada à Rua h/ana Sobreira Coriolar:o,221,
Bairro Parque Grangeiro, Crato, Estado do Ceará, CEF,63.1ü6.135.

Unicos sócios da Sociedade Limitadâ que se reüe pelas cláusulas

e

condicÕes

seguintes e pela legislaçãa que disciplinã essâ forma societáría,

Cláusula 1u - A empresa tem comü nome empresarial de URBANLIMP SERVIÇO DE
LIMPEZA E CONSERVAçÃO LTDA.
Parágrafo Unico: A empresa tem como nome fantasia URBANLIMP.

Gláusula 2'

- A sede da empresa é na Rua Nossa Senhora das Graças no 810,
Bairro: Palmeira, na Cidade de Lavras da Mangabeira, Êstado do üeará, CEP: 63.3000ü0.
Cláusula 3" - O ob.ieto social da empresa é.
Coleta de resíduos perigosos; Coleta de resíduos rrâo-perigosos de origem doméstica,

urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos e caçambas; lncineraçáo de
resíduos perigosos e náo-perigosos; Edificaçoes (residenciais, industriais, comércio e
serviços), e Execução de obras cie construÇão civil; LocaçÕes de nráquinas e

equipamentos para construçáo com e sem operador, Tenaplanãgern e movimentações
de terra, Serviços de limpeza pública e urbana com poda de áruores, pintura de meio
fio; Transporte rrdoviário cle produtos perigosos; Zelad*ria e disposiçáo de lixo;
Locação de caminhÕes, reboques, semi-reboques, sem condutor; Aluguel de
máquinas e equipamentos agrícolas, sem r:perador; Lacação de automóveis, sem
condutor; Lacação de veículos com equipamentos de rnovimentaçáo de cargas corn
operador; Locaçáo de automóveis ccm rnolorista.

:}6i'

Junta Comerciãl do Estado do Ceará
CertiÍioo registro sob r no 54"180â4 em 14J0512ü2ü da Empresa URBANLIMP §ERVICü DÊ LIMPEZÂ E CôNSÉRVACAO LTDÂ. Àiire 232017413ü§
e protacalc ?0*754ü09 - 08/051202ü. ÂutênticãÇtáú: 4EÂü76D2C43488Ê?DSCESASADÂE?73552EF8Â. Lenira Cardoso de Alencar §eraine Secretárla-Geral. Para vaiidar esle .iacum:nto, ãÇÉssê http:/lwwwjuÇec.ce.gev.br e intorme fia do protorÊlÕ 20/fi75.4|0-9 e o código de segurança
udzz Êsta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 1{.lO5l2OZS por Lenira Cardoso de Àlencar SÉraine - SeÊretárlã-G.erâ1.
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CODÊSSUL
Ft-§.:

118 AITERAçÃO E CONSOLIDAçÃO DO COIJT*ÀTü sCICIAt
UÊSANLTMP SERVrçO DE LTMPEZA E CONSEEI/AçÃ§ LTDA

Cláusula 4" - O capital social é R$ 255.000,00 (Duzentos e üinquenta e Cinco t\Iil
Reais) dividido em 255.000 {Duzentos e Cinquenta e Cinco füil} quoras de valor
nominal de R$ 1,00 {Hum Real) cada, totalmente subscríto e íntegralizaclo em rnoeda
corrente da país, pelos sócios da seguinte maneira.

SÉcios
AMILSON MARQUES DA SILVA
AMILSON SAMPAIO LEITE MÀRQUE§
OLAVO SAhdPAIO LEITE MARQUES
LUCIANO RCIÚRIGUES DÂ SILVA
Total

Qustas
?2.S5ü
52.?75

52.275
127.500
255.000

ol
tú

g,G0 %

20,5ü%
2ü,50%

5ü,00 %
{gü,0{r%

Valores em Reais
Ês 22.950,0ü
RS 52.275,00

R$ 52.275,00
RS 127.500,00
R$ 25§.000,00

Parágrafo Únice: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valorde suas quotas,
mas todas respondenr solidariamente pela integralizaçáo do capital.

Cláusula 5a - A administraçáo e o uso comercial da sociedade será exercidas pelos
sócios, AMIL§ON SAMPAIO LEITE MARQUES e LUCIANO RODRIGUES DA SILVÀ
a quem competirá os poderes e atribuiçÕes de adminisiradores, e que assinará em
conjunto, todos os documentos de interesses da empresa. inclusive aberturas e
movimentação de conta bancária, em fiome da sociedade, tais como garantia, avais,
fianças e outrcs atos a nrero favor.

Cláusula 6u - A sociedade iniciou suas atividades em 22 de

[V1arço

de 2016 e tem

prazo de duração indeterminado"

Cláusula 7" * A sociedade possuifilial ou sela:
I

Filial no 1: localizada à Rua Estado da Paraíba. no 336, Bairro: ltlluriti, na
Cidade de Crato. Êstado do Ceará, CEP. 63.10ü-000"

a

Filial no 2: Localizada à Vila Chapadinha, sln, 1080, Bairro. Chapadinha,

na

Cidade de lguatu, Estada do Ceará. CÉF. ô3.500-392,

Cláusula 8a - As quatãs são lndivisíveis e náo poderáo ser cedidas ou transÍeridas a
terceiros sem o consentimenta do cutro sócio, â quern flca assegurado, em igualdade
de condiçÕes e prêÇo, direito de preferência para sua aquísiçáo se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessáo delas, a alteraçâo contratual perlinente.
GIáusula 9u - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a títulô
de "Pro-L-abore", observadas as disposiçôes regulamentares pertinentes.

Cláusula {0'* Findo o exercícis social. que vai de 0'l de Janeiro a 31 de Dezembrr:
de cada ano, e depois de inventariado os valores ativos e passivos, será procedido o
balanço geral da sociedade. sendo os lucros ou prejuízos verificados, distrihuídos ot-!
supofiados pelos sócÍos. na mesma proporção das suas quotâs da capital"

Çláusula 114 - Os aelministradores declaram. sab as penâs da lei, de que náo estâo

impedidos de exercem a administraçáo da Êmpresã, por lei especial, *Ll em virtude de
condenaçáo criminal, ou por se encontrarem sob os eÍeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, a acesso a cãrgos publicos, olr por crime Íalimentar, de
prevaricaçáo, peita ou,subomo, concussão. peculato, ou ccntra economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contrã âs normas de defesa da concorrência,
contra as relaçóes de consunro. fé públicâ. su ã propriedade,

'1'**9t,

' Junta Comercial do Êstado do Ceará

CertiÍico registro scb o nê 5418064 em 14105i2O20 de ãmpresa URBÂNLIMP §ERVICO DÊ LIMFEZA E CONSÉRVÂCAO LTDA, Nire 232017413üS
ê prôtocôlo 20075400S - 08/05/2§20" Autenticaçác: 4EAD7§D?CA348EB2D8CE5ÂSÀDP€273552EF8À. Lenira Cardoso de Alencar Seraine §ecretária-Geral. Para validar este documento, acesse http:/Â*trw.ju*ec.ce.go'r.br e informe n" do protocolo ?!1875.40õ-9 e o código de segurança
udzz Esta cópia foi autenticada digitahrente e assinada em 14/ü512ü2Õ por Lenira Cardeso de Alencar Seraine - Secretária-Geygl.
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