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     RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 
                                                  NIRE 23201909544 
                                                   CNPJ 24.113.435/0001-00 
 
4.º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS 
 
JOSE LUCAS RODRIGUES LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de 
Fortaleza- CE, nascida em 20/03/1998, Portadora do RG 20088214294 SSP-CE, e 
CPF 076.445.333-54, residente e domiciliada na Rua Dom Quintino, 79, Jacarecanga, 
Fortaleza  CE, CEP 60.310-520. Único componente da sociedade limitada de 
responsabilidade unipessoal, que gira nesta praça sob a denominação social de 
RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, com sua sede e foro na Rua Pedro 
Borges, 33 sala 730, Centro, Fortaleza- CE, CEP 60.055-110., Inscrita no CNPJ sob o 
nº 24.113.435/0001-00, constituída por instrumento particular de n.º 23201909544 de 
02.04.2019. Resolve alterar o contrato social e aditivo e o fazem mediante cláusulas e 
condições seguintes: 
 
DAS ALTERAÇOES: 
 
1- A partir deste ato o sócio resolve alterar o objeto social  
  81.21-4/00-Limpeza em prédios e em domicílios.  
  82.11-3/00-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo,  
  81.11-7/00-Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 
  81.30-3/00-Atividades Paisagísticas. 
  78.10-8/00-Seleção e Agenciamento de mão de obra.    
  77.11-0/00-locação de Automóveis sem condutor 
  85.99-6/04-Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial 
     
2- A partir deste ato o sócio resolve alterar o capital social para R$ 150.000,00 (Cem 
Cinquenta Mil Reais), dividido em 150.000 (cem e cinquenta mil) quotas no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente 
no País, da seguinte maneira: 
 

JOSE LUCAS RODRIGUES LIMA 100.00% 150.000 QUOTAS R$  150.000,00 

TOTALIZANDO 100.00% 150.000 QUOTAS R$  150.000,00 
Parágrafo único - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas  
responde solidariamente pela integralização do capital social. 
 
3- Tendo em vista as modificações, o sócio resolve consolidar o contrato social. 
 
 
JOSE LUCAS RODRIGUES LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de 
Fortaleza- CE, nascida em 20/03/1998, Portadora do RG 20088214294 SSP-CE, e 
CPF 076.445.333-54, residente e domiciliada na Rua Dom Quintino, 79, Jacarecanga, 
Fortaleza  CE, CEP 60.310-520, Único componente da sociedade limitada de 
responsabilidade unipessoal, que gira nesta praça sob a denominação social 
RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, com sua sede e foro na Rua Pedro 
Borges, 33 sala 730, Centro, Fortaleza- CE, CEP 60.055-110., Inscrita no CNPJ sob o 
nº 24.113.435/0001-00, constituída por instrumento particular de n.º 23201909544 de 
02.04.2019. 
  
1-DENOMINAÇÃO SEDE E FORO JURIDICO 
A sociedade gira sob a denominação social de RENOVO SERVIÇOS DE LIMPEZA 
LTDA, e tem como nome de fantasia RENOVO SERVIÇOS, para uso no 
estabelecimento, com sua sede na Rua Pedro Borges, 33 sala 730, Centro, Fortaleza- 
CE, CEP 60.055-110.    
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2-OBJETO SOCIAL 
 A Sociedade tem por objetivo social: 
  81.21-4/00-Limpeza em prédios e em domicílios.  
  82.11-3/00-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo,  
  81.11-7/00-Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 
  81.30-3/00-Atividades Paisagísticas. 
  78.10-8/00-Seleção e Agenciamento de mão de obra    
  77.11-0/00-locação de Automóveis sem condutor 
  85.99-6/04-Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial 
 
3-CAPITAL SOCIAL 
O capital social desta sociedade é de R$ 150.000,00 (Cem Cinquenta Mil Reais), 
dividido em 150.000 (cem e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, já totalmente integralizada em moeda corrente no País, da seguinte 
maneira: 
 

JOSE LUCAS RODRIGUES LIMA  100.00% 150.000 QUOTAS R$ 150.000,00 

TOTALIZANDO 100.00% 150.000 QUOTAS R$ 150.000,00 
 
Parágrafo único - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas  responde solidariamente pela integralização do capital social. 
 
4- DO INÍCIO E DURAÇÃO 
A sociedade iniciou suas atividades a partir de 26/01/2016 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 
 
5- DA INDIVIDUALIDADE E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 
As cotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser transferidas ou alienadas, sob 
qualquer título, a terceiro sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica 
assegurado o direito de preferência em igualdade de condições. 
 
6- DA ADMINISTRAÇÃOE USO DO NOME COMERCIAL 
A administração e o uso do nome comercial é exercido pelo sócio JOSE LUCAS 
RODRIGUES LIMA, com os poderes e atribuições de administração, autorizado o uso 
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
 
7- DA RESPONSABILIDADE LEGAL 
Os sócios e seus representantes legalmente habilitados terão a representação ativa e 
passiva, judicial e extrajudicial da sociedade. 
 
 
 

8- DA RETIRADA PRO-LABORE 
Os sócios quando investido na função de sócio administrador fará jus a retirada pró-
labore, fixados de comum acordo. 
 
9- EXERCÍCIO SOCIAL 
O Exercício Social coincidirá com o ano civil, devendo ser levantado um balanço 
patrimonial no último dia do ano, cujos resultados serão distribuídos ou suportados 
pelo sócio, na proporção de suas cotas de capital, podendo, em caso de unanimidade,  
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ser transferido para conta reserva ou de prejuízos, conforme o caso, para o exercício 
social seguinte. 
 
10- RETIRADA DE SÓCIO 
Em caso de retirada de um dos sócios a sociedade não se dissolverá. O sócio deve 
cientificar ao outro sócio por escrito, com antecedência mínima de 120(cento e vinte) 
dias, ficando-lhe assegurado o direito de preferência em igualdade de condições.                                                       
Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as cotas podem 
ser livremente transferidas. 
 
11- FALECIMENTO DE SÓCIO 
O falecimento de um dos sócios não dissolverá a sociedade, podendo o "de cujus" ser 
substituído por seus herdeiros ou representante legal, mediante a concordância do 
sócio remanescente. 
 
Parágrafo único - Caso não haja interesse dos herdeiros em continuar, a sociedade 
será liquidada, e os haveres dos sócios, inclusive do "cujus" serão apurados por 
balanço e pagos em 06(seis) prestações mensais e iguais, vencíveis a partir da 
apresentação do alvará judicial que autorize a adjudicação das cotas ou do formal de 
partilha. 
 
12- DA LIQUIDAÇÃO 
A sociedade entrará em liquidação pelo consenso unânime do sócio ou nos casos 
previstos em Lei. 
 
13- DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
O sócio declara não está condenado por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da 
administração de sociedade empresarial (art. 1.011, parágrafo 1.º do CC/2002). 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em via 
única. 
 
 
 
 
 
Fortaleza Ce, 20 de janeiro de 2021.  

 
 
 
        ----------------------------------------------------------- 
           JOSE LUCAS RODRIGUES LIMA 
              CPF 076.445.333-54 































 


















 

             
          
 
 

           
     
 





 

 





 

 



        
 




































