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Comprovante de inscrição e de Situação Cadastra!

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e. se houier qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastra!.

m
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

INUMB^O OE INSCRIÇÃO
111.319.175/0001-82
IMATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRÍCAO E DESITUAÇÃO
CADASTI^L

NOME B^PRESARIAL

ADAO DA SILVA - ME

TiTUUD DO ESrABELS:iMENTO (NCMEDE FANTASIA)
AGUA TURISMO

DATAOEABBTrURA

23/09/1986

CÔOISOEDÊSCR^ÃO DA ATIVIDADE SCONCHICA PRINCIPAL ^ —
49.29-9-02-Transporte rodoviáriocoletivode passageiros, sob regime de fretamento, intermunfcápal,
interestadual e internacional

C0016O EDESCRIÇAO DASATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS ~ "—
49.29-9-04 - C^ganizaçãode e^irsões em veículos rodoviários próprios, intermunicipai, interestadual e
internacional

CÓDIGO EDBCRIÇÍO DANATURE2A JURrâlCA
230-5 - Bnpresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Bnpresári

LOGRADiyjRO

AV PRIMBRO CCMAIO
NúMmo

1112

coMPiELisrro

CEP

65.670-000

e>iDeiEço aEFR^tco

BAIRROOISTRITO

CBíTRO

BiTE FH3eiATIVO RES>ONSA.va.(^)

SrrUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DESTUAÇÃO CADASTRAL

SÍTUAÇAOSPECIAL

münEEo
PARAIBANO

TELEFONE

Aprovado peia Instrução Normativa RFB rP 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 30/08/2017 às 15:43:02 (data e hora de Brasília).
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MA

DATA DA^TUAÇÃOCADASTRAL

^709/2005

DATA DA SRUAÇAO ESPECIAL
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ATO CONSrmmVO de TRAN^RMAÇÃO deW5PBBSÁSSQ EMEiRHJ DAaffiSESA
ADAO RUFINO DA SlLVA-ME Q®>J: 11319.175^)1-32

CXAÜSULÂ FRIMEKA - Apsesrateggsrasob-adeaüuâaagêbsoãalésADAQ RUFINO DA
SILVA—EIREU MEcs]i2RS2dciiaAvandaPni3fiirQde Maio, 1112—Ceaila», CEP-65670-000 na

ciâ&deâePa3mbs2oeâsdadaIiífaia[âã\paâsaão,a<ptalqBSsrtâi^, acsitsãkâeseaâ^M^âair
oa fècharSIiais ^ ^ ierâórâ se^acaL

CLAUSULA SEGUNDA - O olgeâ) sod^ é 49.2^/02. —Ixanspoits Rs^viéno Cds&m de
Pssagdios, sob Tsxtssssstío, Tatotawnfnípal^ Eãszostais^e Bitenacmnd e 493£)-9/04^—
OigsizaçSo do Exassões em Vqcqíís Scdoviã^ Piqpnos, bâeostsas^^ Btóeresteásá e
InteniscioiiaL

CÂLÜSULA TFRQTfRA —O |Ba20 de dn^ão é pos t^spo iodâemissdo. Ê
contsnddaâedapesoaJczédicadmDlBdoinçjeâBseab) po;f<H!QammGroa
nn pgm>wrtf!nte jiãAestria n ea^geaa <ar jvw» afenJew^rnsa acwft

*

(XAUSULA QUARTA—O é do B$- ^10.000^00 ^Oiióo^ifeB RdssX o ypal «£a
frrfalmaptemtRgmlfyoáft 7w«dn RfllTCPte-TWfiKWg^ A%Pg?e,

CLAUSULA QüEOTÂ —A empresa será Aàgnnistiada pdo seu iítnfa; ADAO RUFINO DA
SILVA, a cab^ deotre <mtC8S aínímíçõs, a rqtscsszíaQã) e passiva, p^zdal e
«yfrtyyKwal Aosfv) l^glTTJ^ ssnSnnTaty<m>B3^ígdailedfif^lCT'Bm^a^cflpftnl iategraligsáQ

CLAUSULA SEXTA-o

ano civil, comta i

em 31 de dezKÕfaB) do

CLAUSULA'SETIMÂ—Deciam o imáa^áa EIRELI, psiaos devidcs fes às ârcito, çje o mesmo
aao

CLAUSULA OITAVA — A lesponsaifiSâaãe
enviesa será i^ida legâne jurídico
Sociedaág Acõünoa.
CLAUSULA NONA-01itQla'ásd£ja sob ^

e wsn coadeaaâo os qae se eaccotra sob os
afiminwJnt^ão deste BRELi, tem ccmo aão
por se gícoatia" sob os feitosdsla, a
pâblkos ca CEÍme
eccmcsoia

do tf&dm* é iwpitw)» s> cqHfal iolggrí^s^ da
da eimesa, limüada e srgdetivamectepe^ fei da

<pse aâ> ia^e^o, porfei e^eeèS,
eSstes do coadcnaçat^ tps o pndba de eoexcer a

Í53^dtò), oü em \'iitsds de coadatação críttimd., ou
O acesso a csgos

cs sabQtnoy coíBas^fe^pecidato, oa quinta
BgTmrroagdaAtfegft da «•jfutfinTgeaaaí^

1. (Art1.011,g r, CCGtm).contra ss násroesds«KBorBO,fé pabÊcaXKi.
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CZRTIFICO O 5SG1ST30 SU 30/QS/2017 14:55 SOB R° 2X500058091.
PSOTOCDIiO: 171147480 DS 24/0S/2S17. CÕOIGO SS VSaiHCaCÃO:
11703359544. SISS: 21500058091.
ijo&o BOFiso sa. szLva. gTPBT,T - hs

liSlian Zhdresa Roârlgues Uendonça
5BCRB7áRl%.-GBRAL
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aguaturismo@oi.com.br

AGU/\ TURISMO
Adão Rufíno da Silva - ME

Av. Primeiro de Maio, 1112 Centro
CNPJ: 11.319175/0001-82 INS. EST. 12.209.074-8

PARAIBANO • MA. Fone(99)35541291+35S40232Cel.;(86)99726837+99729022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO PRESENCIAL 09/2018 - PROCESSO N9 11300/2018

ABERTURA DIA19 DE FEVEREIRO ÀS lOhSOmIn

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA

OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções

e multas' aplicáveis, que a empresa Adão Rufíno da Silva EIreli- ME (Água Turismo),
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ ns 11.319.175/0001-82 é microempresa, nos termos do

enquadramento previsto na LeiComplementar ns 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos

declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como

critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante Pregão Presencial ns

09/2018, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os

documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando,

no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 02 (dois)

dias úteis, contados da data de publicação da homologação deste certame, sob pena de decair do

direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal ns 8.666/93.

Paraibano - MA 19 de Fevereiro de 2018.

Sócio Administrador

Adão Rufino da silva

CPF: 134.361.473-20

RGnS 216144 SSP-MA

w/griLeiesManaTécnico em Con
^„CRC-MAr3l1CPF 550,384 253-72

O í.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHAO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste
Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas
prerrogativas profissionais, confòrme estabelecido no art. 25e26 do Decreto-Lei 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.«: MAy2018/00000686

Nome: AMtLTON LELES MARIANO DE SOUSA CPF: 550.384.253-72

CRC/UF n.° MA-00731 l/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABIUDADE
Validade: 16.05.2018

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a ensfência deste documento na página http://201.3323.184/spwMA/príncipal.htm,
mediante número de controle a seguir:

CPF: 550.384.253-72 Controle : 5143.4737.1172.5096



aguaturismo@oi.com.br

AGUA TURISMO
Mão Rufino da Silva - ME

Av. Primeiro de Maio, 1112 Centro
CNPJ: 11319175/0001-82INS. EST. 12.209.074-8

PARAIBANO-MA. Fonel99)35541291+35540232Cel486)99726837+99729022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTEIMPEDITIVO DAHABILITAÇÃO

O signatário do presente, Adão Rufino da Silva, CPF: 134.361.473-20 em nome da
Empresa ADÃO RUFINO DA SILVA EIRELI - ME (Água Turismo),
CNPJ:11.319.175/0001-82, declara, sob as penas da Lei que, após o seu cadastramento,
nenhum fato ocorreu que inabilite está a participar do PREGÃO PRESENCIAL N°
09/2018.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o instrumento convocatório e que

se submete a todos os seus termos, bem como às decisões tomadas com fundamento

nele e na legislação aplicável.

São João dos Patos - MA, 19 de Fevereiro de 2018

Sóciíí Administrador
Adão Rufino da silva

CPF: 134.361.473-20

RGn°216144SSP-MA



aguaturismo@oi.com.br

ÁGUJK TURÊS/S/ÍO
Adão Rufino da Silva - ME

Av. Primeiro dê Maio, 1112 Centro
CNPJ: 11.319175/0001-82 INS. EST. 12.209.074-8

PARAIBANO - MA. Rine(99}3554129H3S540232CeL:(86]99726837+9972 9022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO PRESENCIAL 09/2018 - PROCESSO NS 11300/2018

ABERTURA DIA 19 DE FEVEREIROÀS lOhSOmIn

DECLARAÇÃO

vTagens'e<exgürsões

Eu, Adão Rufino da Silva, representante

legai da firma Adão Rufino da Silva Eireli - ME (Água Turismo), CNPJ: 11.319.175/0001-82,
interessada em participar no Processo Llcitatório (Pregão N^ 09/2018), da PREFEITURA DO

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, DECLARO, nos termos do subitem 4.1, do item IV, e sob as
penas da Lei, qué demos pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

Paraibano - MA 19 de Fevereiro de 2018.

a
Sócio Administrador

Adão Rufíno da silva

CPF: 134.361.473-20

RG ns 216144 SSP-MA

. 5



aguaturismo@oi.com.br

AGUJK TURISMO
Mào Rufino da Silva - ME

Av. Primeiro de Maio^ 1112 Centro
CNPJ:11.319175/0001-82INS.EST. 12.209.074-8

PARAIBANO-MA. Fone(99)3554iai+35540232Cel;(86)99726837+99729022

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL 09/2018 - PROCESSO N5 11300/2018

ABERTURA DIA 19 DE FEVEREIRO ÀS lOhSOmIn

DECLARAÇÃO

iíTrii[í'rí:stf0

Adão Rufino da Silva Eirell - ME (Água
Turismo), CNPJ: 11.319.175/0001-82, por intermédio de seu representante legal o Sr. Adão

Rufino da Silva, RG n® 216144 SSP-MA, CPF ns 134.361.473-20, Declara para fins, que recebeu

todos os documentos necessários ao esclarecimento de sua participação no certame, e que

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o comprimento das

obrigações do objeto desta licitação.

Paraibano - MA 19 de Fevereiro de 2018.

Sócio Administrador

Adão Rufino da silva

CPF: 134.361.473-20

RG n9 216144 SSP-MA
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Expresso VipTransportes e turismo Ltda
CNPJ: 08.045.136.0001-20

Inscrição Estadual: 12.229.064-0

PROCURAÇÃO

A EXPRESSO V!P TRANSPORTES E TÜRISíViO LTDA - ME, empresa devidamente cadastrada

sob o CNPJ 08.045.136/0001-20, com sede à Rua do Mercado n- 100, bairro João de Deus,

São Luís - MA, neste ato representada pelo(s) Sr.{a) João Batista Carneiro, sócio

administrador, portador (a) do RG 046525352012-3 e do CPF 067.391.993-53, brasileiro,

viúvo, residente e domiciliado à Av. São Luis Rei de França, Condomínio Maíi, Bloco 10,Apto.

103, Turú, São Luís - MA, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constituí, seu

Procuradoria) o(a) Senhor(a) Maria Cornélia Moreira Brasil, brasileira, casada, residente e

domiciliada à Travessa Boa Vjsta, n° 117, São Francisco, na_cidade..de.5ãp-Jç>ãp..dos,Ratps ~
..... .Jí.v* «f - • - .í •- .• _

MA,^po7ta'dora'WRGH20Q.3 a quem con/ereim). amplos
poderes para junto ,à PREREÍTURA. DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃÒ DOS PATOS, praticar os

atos necessários para representar a outorgante no departamento de licitações no âmbito de

cadastro, entrega e recebímepto de documentos, usando dos recursos legais e

acompanhando-os, conferindo-ihès, ainda, poderes especiais para desistir de recursos,

interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar,

transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,

substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por

bom firme e valioso.

VW^Ogc ^

São Luis - MA, 16 de fevereiro de 2018.

JOÃO BATISTA CARNEIRO

CPF: 067.391.993-53

Rua do Mercado, 100, João Deus - São Luis - MA
Fones: {98)3236-2933 / 99971-5153 / 98131-3630 / 98707-6537

\3cUDJüÜ\JCíl3Crrrri
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Expresso Vip Transportes e Turismo Ltda
CNPJ; 08.045.136.0001-20

llPSlSSi 1 IP Inscrição Estadual: 12.229.064-0

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

Pregão ns 009/2018

Processo 11300/2018

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu João Batista CarneIrO; representante legal da firma

Expresso Vip Transportes e Turismo Ltda, CNPJ 08.045.136/0001-20 interessada em participar no

Processo Licitatório (Pregão ne 009/2018), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS,

DECLARO, sob as penas da Lei, nos termos IV, subitem 4.1 do Edital, que demos pleno atendimento

aos requisitosde habilitação. .

V - São Luís, 16 de fevereiro de 2018

oão Batista Carneiro

RG:046525352012-3

%
Rua do Mercado, 100, João de Deus - Sao Luís - MA >

Fones: (98)3236-2933 / 9971-5153 / (99)3551-2738 / 9646-0774
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Expresso Vip Transportes e Turismo Ltda
CIMPJ: 08.045.136.0001-20

llPUiSi f IP inscrição Estadual: 12.229.054-0

A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Pregão 009/2018

Processo nS 11300/2018

DECLARAÇÃO

Expresso Vip Transportes e Turismo Ltda, inscrito no

CNPJ pe 08.045.136/0001-20, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) João Batista

Carneiro, portador (a) da Carteira de Identidade n^ 046525352012-3 e do CPF 067.391.993-53,

DECLARA, que recebeu todos os documentos necessários ao esclarecimento de sua particjpação no

certame,:::esqufeMoTno^ãConbecimentorde todasras'j e das condições locais-para o
cumprimento dasobrlgaçõêFdo objet03déJta;jicitação. ~

\ - V São Luis, 16 de fevereiro de 2018

João Batista Carneiro

RG:046525352012-3

Rua do Mercado, 100, João de Deus - São Luis- MA
Fones: {98)3236-2933 / 9971-5153 / (99)3551-2738/ 9646-0774



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
COM A DENOMINAÇÃO SOCIAL

TRANSPORTES. S. .TtIRI SMO-.IjTDA .
DE; EXPRESSO VIP

JOÁO BATISTA CAKKEIRO, bra-^jileiro, maranhense^
empresário, viiívo, nascido em Paraibano - MA, em 28/03/195:1.;

'^^'^-391-993-53 e. carteira de identidade n"
194.796, expedida pela SSP/MA em 28/09/1973 e RAFAEL BRUNO LIMA
CARNEIRO, brasileiro, ludovicense, empresário, solteiro, nascido em
Sâo Luís - MA, em 27/05/1984, portador do CPF n°. 001.724.253-36 e
carteira de identidade 101611793-9 expedida pela SSP/MA em
23/11/1998, ambos residentes e domiciliados na Rua 47, Quadra 34 n'-^
17, Conjunto Habitacional Vinhais, Sáo Luis - Í4A, CEP: 65.074-445.
resolvem na forma da lei constituírem uma sociedade de acordo com
as seguintes cláusulas:

PRIMEIKA - A sociedade girará com a denoininaçao social ds
XPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA e fantasia EXPRESSO VIP''.

C^USUIA, SEGUNDA - A sociedade terá a sua sede na Rua 47, Quadra 34 n'
l/f Con:3unto Habitacional Vinhais, sâo Luis - ma, geP: 65.074 - 455.

CZiAUSUIA TERCEIRA —O objeto social é:

^ agencias d© viagons e organizadores de viagem {cód.. 63.30-4/UO)f

7/^3°^^*^° voÍGulos rodoviários de carga, com motorista (Cód. 60.26-

^Cód'̂ ^60°2Í3/02)^^°^ rodoviários de passageiros com motorista, municipal
- e, Locaçao de veículos rodoviários d© passageiros com motorista,
intenaunxcipal, interestadual ô internacional (Cód. 60.25-9/03).

CLAUSULA QUARTA - O capital social é cie R$ IOC.000, 00 (cem mil reai.s),
dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um
reai), cada i.ima, subscritas pelos sòc.ios da seguinte forma:

a) R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em moeda corrente do pai.g no ato
da assinatura do pre-sente instrumento/

CONFE^

Mairlcula 89o
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patrimoniais. "tfave., de bens móveis e • ®'" ^oeda
,-; ® tniovei.s ou reservas

gQcios

JOÃO BMXSTA CÃRHEISO

™ CAB.WIRO
Total Geral

CONFERE

^ -^0 .-.QOO

50.OQQ

100.000

VAI.OR

ií$ 50.000,00

50.000 nn

Í^5100.000,00

QUlNTja - a- --'-ura do Ptes----.--- ^ .a data
iJ-=í-o -1-ndeterminacio.

CIAUSULA SEX2A - a» '
transferida^? «a. ^^otas são indivi •«asegurado, em i^^dade ° ^do "f°-

l.osg^ I.0S7,

CIAUSULA sétima -Ar
5Uas quotas, ma^ í de cad. - •"Pitai .social. ^

CLAUSULA OITAVA - :i j •
•^OAO BATI3TA sociedade r-.> '
e autorizar o uso dn o ooder ? ao sócio ccri^ta

CIAUSÜIA nona ~ Ao i-a
administrador J de cada «x-^rrír.-

=S"£ l:S?: " " -SSSi'
«ausuia DÉcna -

adm^ní^trad^es^tuando sobr''/"'"3 e.xerc<cioi-078, cc/2002). t. caso. {a^ta. 1.071 TI" 07ó ^"^9'—«o
Í'072, S 2° e ai-t.

•jgm
f-i tr-':fy

NAL

Maria áa Cuia CuuvjUes IJsboa
Matricula N** 898
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CIA-USUIA DÉCIMA PRURIRA - A sociedddo poderá a cinaXquer teinpo, abrir ou
fdchar filial ou ourra depencéncra,. mediaute , alperaçàci contratual
assinada por todos os sócios.

GIiAUSULA DÉCIbíA SSGUHDA - Os sócios poderão, de coniLmi acordo, fixar ume
retirada mensal, a titulo de "Pró-labore", observadas as disto,siçôes
regulamentares pertinentes. ......

CLAUauiA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará .suas atividade.s com os herdeiros', sucessore.s e o
incapaz. Nao sendo possivel ou inexis Lindo interesse destes ou do.y sócios
remanescentes, o valo.r; de seus havercs será apurado e liquidado com base
na sicuaçao patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em
balanço especialmente levantado.

Parágrafo unioo - o mesmo procedimento será adotado em
outros caaos em que a sociedade se resolver em relação a
seu sócio. (art. 1.028 e axt. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARIIA - OAdministrador declara sob as penas da lei, de
que nao está iinpedido de exercer a administração da sociedade, por lei

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob
eitos a a, a pena que vede, ainda que temporar-laroente, o acesso a

drgos públicos/ ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussâo, peculato, ou contra a economia popular, contra o

nacional, contra normas de defesa da concorrência,

§ 1®, CC/2002)' consumo, fe publica, ou a propriedade, {art. 1.011,

GLAUSULA DÉCim QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de São Luis para o
^ ° cumprimento dos direitos e obrigações .resultantes deste

contrato•

assim justos e contratados em tudo quanto neste

03~ (íras/v-l^ cumprir o presente, assinando-o, em
f» ' r teor e data com a primeira de.stinada ao registroarquivamento na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

São Luís - MA,, 29 de maio de 2006.

"'kT'" 1' .J "-vt-.i y"'

/ÁX>€-
AOAO BATISTA CARNEIRO

/ /
;• /
•y

T)

/>

•/Cúfãcí-l, fírUA'C- r, J í
RAFAEL BRUNO LIMA CARNEIRO

CONFEg^e^OaQi^^,
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1ALTERAÇÃO CONTR.-XTUAL
DENOMINAÇÃO SOCIAL DE:
TÜRISMO LTDA - ME.

DA soe. EOADE LIMITADA COM A

EXPRESSO VIP TRANSPORTES E

JOÃO BATISTA CARNEIRO, brasileiro, maranhense,
empresário, viúvo, nascido era Paraibano - MA, em 28/03/1951,

portador do CPF re 067.391.993-53 e carteira de identidade

n 194.796, expedida pela SSP/MA em 28/09/1973, residente
d.oniiciliado na .Av. Sâo Luis Rei de França 31, Bloco 10,
Apt" 103, Condomínio Residencial Mali, Turú, São Luis -
Maranhão, CEP: 65.065-470, RAFAEL BRÜNO LIMA CARNEIRO,
brasileiro, ludovicense, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresário, nascida em São Luis - MA, em
27/05/19S4, portador do CPF n
i.d e n t i d a d e 1016 17 98-9,
23/11/1998, .residente e domiciliado na. Rvía 47, Quadra 34 n'''̂
17, Conjunto Habitacional Vinhais, São Luís - Maranhão, CEP:

55.074-445, únicos sócios da sociedade limitada com; a
denominação social de: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO
LTDA - ME e nome de fantasia EXPRESSO VIP, com sede na Rua

47, Quadra 34 n° 17, Conjunto Habitacional Vinhais, São Luis
- MA, CEP: 65.074-455, inscriüa no ClSiPJ sob o

00.045.136/0001-20, com registro na JUNTA COMERCIAI, DO
ESTADO DO MARA3NHÂ0 - JUCEMA, sob o NIRE 21200593454, por
despacho do dia 02/06/2006, resolvem de comum acordo e na
forma da lei alterar pela primeira vez o seu contrato social
de acordo com as sequintes cláusulas;

^ 001,72^.253-36 e carteira de

expedida pela S.SP/MA em

CLAUSüLA PRIMEIRA: ~ Retira-se da sociedade por sua livre e
espontânea vontade o sócio cotista RAFAEIj BRUNO LIMA
CARNEIRO, já qualificado neste instrumento, transferindo sua
participação no capital social no valor de R$50.000,00
{cinqüenta mil reais), valor este correspondente ás suas
50.000(cinqüenta mil) cotas do capital social ao sócio

/7ã^

CONFERE^WJ^INAL
• • •_ I ichnaMaria Já^eíEConçaWesl^boa

Matrícula N* 898
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cotisca JOÃO BATXSTA CARÍSTEIRO, pela importância de R$
50.000,00 {cinqüenta mil reair) / a sec pago da seguinte
forma: Uma casa residencial Iccalizado na Rua 47, Quadra 34

17, Conjunto Habitacional Vinhais, 3âo Luis - Maranhão,
CEP: 65.074-455 e Registrada no Cartório de Registro Geral
de Imóveis da 1^ C.i.rcunscrição sob o protocolo de n"' 16228,
Registro 01, Livro 1-A, ils. 461 e Matricula n'-' 10610, Livro
23B, fls.r91, pelo valor de PS 25,000,00 (vinte e cinco mil
reais), e, üm Microônibus Mar copoJ.o Volare WB, de Placa NGE
507 6, cor branca, ca tegor:i a aluguei ano 2007,'2O07 e Chassi
r;° 93PB12E3F7CC-21894 no valor de R5 25.000, 00 (vinte s ci.nco

mil reais), no ato da assinatura do presente instrumento,
sem nada mais ter a reclamar perante a sociedade, seja a
qual titulo for, dando plena, geral, rasa e irrevogável
quitação.

CLAÜSULA SEGülTOA: - Ingressara na sociedade na qualidade de
sócios cotistas: LXVXO EDUARDO LIMA CARNEIRO, brasileiro,
ludovicense, casado sob o regin^iO de comunhão parcial de
bens, empresário, portador do CPP 775.185.603-30 e
carteira de identidade n" 000003056492-1, expedida pela SESC
em 22/09/2003, residente e doiviiciliado na Rua 41, Quadra 57,
n" 19-A, Jardim São Cristóvão II, São Luís - Maranhão, CEP:
65.055-000 e RITA CATARINA OLIVEIRA CARI^TSIRO, brasileira,
ludovicense, solteira, menor, estudante, nascida em São Luis
- Maranhão, em 05/12/2001, portadora do CPF n'' 053.818.153-
08 e carteira de identidade n"" 033211202007-7, expedida pela
SESP em 09/05/2007, residente e domiciliada na Av. São Luis

Rei de França n°37. Bloco 10, Apt® 103, Condomínio
Residencial Mali, Turú, São Luís - Maranhão, CEP; 65065-470,
neste ato representada pelo seu pai JOÃO BATISTA CARNEIRO,
acima já qualificado.

CLAUSULA TERCEIRA: - O sócio cotista JOÃO BATISTA CARNEIRO,
já qualificado neste instrumento, transfere aos sócios
cotistas: LIVIO EDUARDO LIMA CAISWIííIRO a titulo de doação, o
valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), valor
este correspondente a 34.000 (trinta e quatro mil) cotas do
capital social, e, RITA CATARINA OLIVEIRA CARNEIRO, a titulo
de doação, o valor de R.-;: 1.000, 00 (mil reais), valor este
correspondente a 1.000 (.mil) cotas do capital social, eva
moeda corrente do pais, no ato da assinatura do presente
iri-strumento, sem nada mais ter a reclamar perante a
sociedade, seja a qual titulo for, dando plena, gerai, rasa

í/ogavel quitação.

CONFE^p^^gWO«l&-
Maria da Guia üoo^ves lis'

Matricula N 89r-
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CIxAUSÜLÃ QÜAKTA: O t:.'"!.1 s<'Clr;j. p;^sr,ará a ter a seguinte
ci 1. s: t r ibuição en tre (3s 6c: 1.os, ass .1.m slibsr i. las :

QUOTAS VALORSOCIQS

JOÃO BATISTA CARNEIRO

LIVIO EDUARDO LIMA CARNEIRO

65

34

65.000 R$ 65.000,00

34.000 R$ 34.000,00

RITA CAT2yRINA OLIVEIRA CARNEIRO

Total Geral

01 1.000 R$ 1.000,00

100 100.000 R$100.000,00

CLAUSULA QUINTA - Permanecem inalteradas Lodas ,as cláusulas
e condições estabelecidas no contrato social que .não
colidirem com as do presente instrumento.

E por estarem assim justos e contratados em tudo
quanto neste instrumento foi lavrado, obriaam-se a cumprir o
presente, assinando-o, em, 03 (três) vias de igual teor e
data com a primeira destinada ao registro e arquivamento na
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO í-ÍARANHÃO - JUCEMA.

Sâo Luís - MA., 19 de novembro de 2010.

JÍ>a6 BATISTA CARNEIRO

3 ^

/
/ / -yJ ' •

.FAEÍr BRUNO LIMA CARNEIRO*

LIVIO EDUAIUDO LIMA CARNEIRO

tJ^..

¥.
f Representada por seu pai
I y

JOÃO BATISTA CARiíEIRO

CONFE ORIGINAL

Maria Cuia Gutiv^lvcs l.isboa
Matrícula 898
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N9. 02 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL:

EXPRESSO VIP TRANSPORTES ETURISMO LTCA -ME

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, JOÃO BATISTA CARNEIRO,
brasileiro, empresário, viúvo, nascido em Paraibana - MA, em 28 de março de 1951, portador
do CPF ne 067,391.993-53, RG 194.796 SSP/MA - expedição de 28 de setembro de 1973,
residente e domiciliado na Av. São Luis Rei de França n" 37, bloco 10, apt" 103, Condomínio
Residencial Mali, Turu, São Luis, Maranhão, CEP 65.065-470; LIVIO EDUARDO LIMA
CARNEIRO, brasileiro, empresário, casario sob-regime de comunhão de bens, portador do CFF
n° 77S.1S5.603-30, RG n= 000003056492-1 SESC - expedição de 22 de setembro de 2008,
residente e domiciliado na Rua 41, quadra 57, n" 19 - A, Jardim São Cristóvão 11, São luis,
Maranhão, CEP n" 65.055-000 e RITA CATARINA OUVEiRA CARNEIRO, Brasileira, menor,
estudante, solteira, nascida em São Luis - MA, em 05 de dezembro de 2001, portadora do CPF

053.818.163-08, RG n" 033211202007-7 SESC- expedição de 09 de maio de 2007, residente
edomiciliada na Av. São Luis Rei de França, n" 37, bloco 10, apt" 103, Condomínio Residencjal
Mali, Turu, São Luis Maranhão, CEP 65.065-470, neste ato representado por seu pai JOÃO
BATISTA CARNEIRO, acima já qualificado; constituindo assim a totalidade dos quotistas da
sociedade limitada EXPRESSO VIP TRANSPORTES ETURISMO LTDA - ME, corn sede e foro em
São Luís MA, CEP n° 65.074-45.5, estabelecida na Rua 47, 17, Quadra 34, Conjunto
Habitacional Vinhais, São Luis, Maranhão, conforme contrato arquivado sob 21200598454
em 02 de junho de 2006, iascrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n'
08.045.136/0001-20, resolvem alterar o Contrato Social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da sociedade a partir deste ano passa a ser na Rua do
Mercado, n' 100, Bairro João de Deus, São Luís, Maranhão, CEP n" 65.057.363.

CLÁUSULA SEGUNDA: OAdministrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, (art.
1.011, $ r, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições
estabelecidas no Contrato Social que não colidirem com as do presente instrumento.

/t JOÃO BATISTA CARNEIRO

V sócio-Administrador

São Luis - MA, 26 de Fevereiro de 2013.

r RITA CATARINA OLIVEIRA CARNEIRO

Sócia - Quotista Representada

^ORIGINAL

ftSada« bonçaivcs Uboa
Matricula N 898

L1VÍ54dÍjARdÍYÍm>!^^^
Sócio - Quotista

JUBTA GOPISBCLU DO ESÍAOG DO fá.AíiAKHâG
''"hiifico oREqifTKü

. )3 o N'J?víERO- . w ..
a U:ocn:n 53.v3'jT0y.) - ^ '
í n:íesa3-. ZOIiSC-àíO-i

'.'SSSOVl-TR.MNSPOMH.C-tTiifiíSMO^-^Ofi- ' " '

ÍIAÍHOS OA
SF.Cr!K'Á»'AC:ERKl.



HHÃÇÃO CONTR-ATUAL W 03 DA 3DC:6:DÃDíí EH^IPRêíSAÍ^IAL
EXPRSSSO SfW TRANSPOR* E-í E TURBr-IO LTDÂ -

Pelo presente !nstru'')"'ento. os a^c5'XO C'SS!n?ii'OS ôOÀO «ATISfA v^ARNEIRO,
brasileiro, empresário, viúvo, nascido em Paraibano —fwif.' 28 de março de i8o1.
portador do CPF n" 067.39 -03, RG n" 0^652;A;í320 12-3 SSP/MA - expedição de
19 de outubro de 2012. residente e tiorniclísado na Av. São Luis Rei de França n" 37.
bloco 10. ept 103, Condomínio Residencial Moii, Turu Geo v '̂ 65055-4,^0. São Luís -
MA; LlVlO EDUARDO LliVI.A CARNEIRO, brasífóiro, empresário, casado sob regime
de comunhão de bens. portador dc GPF tG 7ÍS "íHS vÍ03-3'J kG n" 0000003056432-1
SESC - expedição de 06 de mamo da 2012 residente e dornlcltisdo na Rua 41.
quadra 57, n° 13 - A. Jardim São Cristóvão li CEP sG 55.050-000. São Luis - MA e
RITA CATARINA OLIVEIRA CARNEIRO, brasíieira. menor, estudante. soUeírs.
nascida ern São Luis - MA ern 05 de dezembro de 20üi portadora do CPF de n°
053.01S.1B3-ÜB, RG rT 033211202007-7 SESC. expedição 09 de rnãio de 2007.
residente e domiciliaria na Av. São Luia Rei de hrança n" 37, bloco 10, apt 10-3,
Condomínio Residenciaí Mali, Turu, Cep n" 55065-470, São Luis - MA. neste aío
representada por seu pai JOAQ BATISTA CARNEIRO, acima já qualificado;
constituindo assim a totalidade dos quotistas da sociedade limitada EXPRESSO Vli-'
TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME. com sede e foro em São Luis - MA, CEP
65.057-636. estabelecida na Rua do Mercado, n" 100, João de Deus. São Luis,
Maranhão, confonmscontraio arquivado sob n'' 2120ÜÕ994Õ4 em 02 de junho de 2006,
inscrita no Cadastro Nacionai de Pessoa Jnrídir-a sob d n" 08.046.136.^0001-20,
resolvem aíterar o Contrato Social:

CLÁUSULA PPJMS5RA: O Administrador decíars. sob as penas da iei, que nâo está
impadido de exercer s administração da sociedade Dor isi especial ou em virtude de
condenação criminai, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainds que
temporariamente, o acesso s cargos públicos; ou por crime falimenlar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussâo, peculato, ou cont.rs â economia popular,
contra o sistema nacionai, contra as nonnas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé publica, ou a proprisaade, (art. 1.0T1, § 1", CC/2Ü02).

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social é:

7911»2/G0 AGÉNCiAS DE VIAGENS

- as atividades de organização s venda de viagens, pacotes turísticos, excursões;
- as atividades de RESERVA OE HOTEL e de venda de passagens de empresas de

transportes;

- o fornecimento de informação, assessorarnento e planejamento de viagens para o
público em gera! 6 para clieníes comerciais;
- as atividades de venda de bilhetes de viagens para qualquer finalidade.
435S-9/02 TRANSPORTE RGOOVÍ.ÁRÍO COLETIVO DE PASSAGEIROS. SOB

REGIME DE FRETAMENTO, i^4TERMUNâC6PAt. ÍNTERESTãDUãL E

im^MêãmêL

- o transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob REGIME de frelamento no
âmbito intermunicipal, fora de regiac: meíropolilena, interestadual e iníernaclonai,
4S2mO_l TRAMSPORTE RC-DOV!ÃRiO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB

- O transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob REGIME de frelamento no
âmbito municipai.

ORIGINAL

jUjFuín^lves lisboa
"Matricula N° 898
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^930-2/0a transporte RCD3VlÃR;P_P.g ,
f^pmaosoB E muDAmíAS. '

•f-rrERNACiQHAL

- o transporte rodovlàno de .-argac zsn gera:. í3u:&\(> de produtos perigosos,
iníermunicipai, interestadual irYl'''!rnaciona).
7912-1/00 OPERADORES TURÍSTaCOS

-3atividade da organizar e reunii pacotes turtstes a excursões qua nâo vendidas em
acênclas de viagens ou diratamente ao púbüco csinnie. As e.«,cuiRoes podem incluíi
uma ou todas dentre as seguintes atividades: tEânspofIa. ALOJAevíEN-í O. alfmentaçec,
visitas amuseus, lugares históricos eculturais, teatro. müsi<;a s esporti^
7Se0-2/00 ftPRVtCGS DE RESERVAS £ OüTjm^Eg^QS iURÍ-bM.
NÃO ESPECIFICADOS AHTERjQBIáiMI^

- cs serviços d« infonriscão e assistência s viSEteales e organizações para a
contratação de acomodõvâo. ria erúretenimsrito ede locais paro convenções, etc. ^
- ae aiividsfJc-s de assisiênoia i-i tunstas. iriciusivc- dos órgãos ds íunsmo nos níveis
municipai, estadual s federai;
- ss atividades os promixjião do turismo local; -^xcso
- os serviços de resenhas relacionados a viagens ípai-a transporte. HOT-ib,
restaurantes, aluguei de carros enrretenimer.ío e sspodesy
, s venda de títulos, com direito a uso por tempo determinado, de hotéis e outros
ALOJAMENTOS iurlalicüs {tirne-share).

4S22-1/01 TRANSPORTE ROPOViÂRiO COLET5VO D£ PASS^EiROS, OQfr.
mr^ERÂRiQ FIXO, INTERBUNlCiPAL. EXCETO REGIÃO â^ETROPOUT^
-otransporte rodoviário coletivo de passageiros, em linhas permananles ede itinerário
fixo. intermunicipai. fora de região metropolitana.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e
condições esSabeiecidaG no Contraio Social que náo colidirern co as do presente
instoomerito.

Sâq Luís - fi^A, 05 de fevereiro de 2015
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/ J0.ÃQ BATISTA CARNEIRO (Sócio - Admiruatrador)

/ ••

__i

LÍVIÓ EDUARDO UMA PARNEIRO (Sócio - Quotista)

/ f

álTÁ CÂTARÍMA OLIVEIRA C.ARNEíRO (SóCia - Quotista Rapresontada)
AlVIMAfl URAUNA
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