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Processo Administrativo n° 2203008/2021 ,
Modalidade: Pregão Presencial n° 25/2021
Tipo: Menor Preço Por Item '
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Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de passagens terrestres para atender as demandas das diversas
Secretarias do Município de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021.
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EXPRESSO ViP

CARTA CREDENCIAL

Expresso Vip Transportes eTipsmo.Ltda
i, CNPJ: 08.045.lÍ

Inscrição Estadual:
'MJBRICA

Pregão Presencial SRP n° 25/2021 ^

Processo n^ 2203008/2021

I

Aempresa Expresso Vip Transportes eTurismo Ltda -ME, CNPJ n" 08.045jl36/0001-20, com sede na Rua
do Mercado, ns 100, João de Deus, neste ato representado pelo(s) Sr.(a) João Batista Carneiro, RG

045525352012-3, CPF 067.391.993-53, brasileiro, viúvo, empresário, residente e domiciliado na Av. São Luis
' i

Rei de França, n^ 37, Condomínio Mali, Bloco 10,Apto 103,Turu, São Luis - MA, pelo presente Instrumento

de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es), Líyio Eduardo Lima Carneiro, RG

3056492-1, CPF 775.185.603-30, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua 39, Qd.

14,Casa 4, Ipem São Cristóvão, São Luis - MA, a quem confere(m) amplos poderes para, juntoa Prefeitura

Municipal de São João dos Patos - MA, praticar os atos necessários a representação da outorgante na

licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP n" 25/2021, usando dos r;qcursos legais e acompanhando-

os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para apresentar lances verbais, negociar preços e demais

condições, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos,

transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.
I

' I São Luís, 20 de maiode 2021.

Expresso Vip Transportes eTuri^o Ltda

João Batista Carneiro

r>l
TABaJONATO Rua Riacliuclo 103, João Paulo, Sào Luís-MA

Tel;.(98)3243-5695 f\yhais; (,98)99137-1^ Hnolasslz|gmail,ci,n;
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA
COM A denominação SOCIAL
TRANSPORTES. E..TDRISMO--LTDA.

FOLHAI"

KÜBRICA

!SOCIEDADE LIMITADA

IDE: EXPRESSO VIP

11

JOÃO BATISTA CARNEIRO, brasileiro, maranhense,
empresário, viúvo, nascido em Paraibano -||ma, em 28/03/1951,
portador do CPF n" 067.391.993-53 e carteira de identidade n"
194.796, expedida pela SSP/MA em 28/09/1973 le 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 n° 101611798-9 expedida pela SSP/MA em
23/11/1998, ambos residentes e domiciliados na Rua 47, Quadra 34 n*^
17, Conjunto Habitacional Vinhais, Sâo Luis 'MA, CEP: 65.074-445,
resolvem na forma da lei constituírem uma sociedade de acordo com
as seguintes cláusulas:

CIAUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará com a denominação social de
''^EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA e fantasia EXPRESSO VIP".

CLAUSUIA SEGUNDA - A sociedade terá a sua sede na Rua 47, Quadra 34 n'
17, Conjunto Habitacional Vinhais," São Luis - MA, CEP: 65.074 - 455.

CLAUSUIiA TERCEIRA - O objeto social é; I;

- Atividades de agencias d© viagens e organizadores de viagem (cód.63,30-
4/00); , :

- Locação de veículos rodoviários de carga, com
7/03);

'lEUítoriBta <Cód. 60.26-

- Locação de veículos rodoviários de passageiros dom motorista, municipal
(Cód. 60.25-9/02); |
- e. Locação de veioulos rodoviários de passageiros com motorista,
intermunicipal, interestadual © internacional (Cód'.; 60.25-9/03).

CIAUSUIiA QUARTA - O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
dividido em 100.000 (cem itdl) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um
real), cada uma, subscritas pelos sócios da seguinte forma:

a) RS 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em moeda corrente do pais no ato
da assinatura do presente instrumento;
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b) 6/ ò jjestante no valor de R$ 50.000, 00 (cinqüenta mil reais/ a ser
integralizado no prazo de 36 (trinta e seis) meses em moeda
corrente do pais ou através de bens móveis je imóveis ou reservas
patrimoniais. i"*'

50CI0S

J0A.0 BIíTlSIh CftBNEIRO

RAFAEL BRUNO L3MA CARNEIRO

Total Geral

QÜOiaB

[-..•TíOj.íjOO
50.QQQ

100.000

VALOR

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$100.000,00

C3ÍAUSULA QUINTA - A sociedade iniciará suas atividades a partir da data
d'á assinatura do presente instrumento e terá prazo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA -• As quotas sâo indivisíveis e nâo poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço, o ^'ireito da preferência
para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a
cessão delas, a alteração contratual pertinente, (airt. 1.056, art. 1.057,
CC/2002). í|

I

CLAUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é 'restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçâo do
capital social, (art. 1.052, CC/2002). ||

CLAUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá ao sócio cotista
JOÃO BATISTA CARNEIRO a quem conpete o poder e atribuição de administrar
e autorizar o uso do nome ercpresarial, vedado, no jentanto, 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, (artigos 997, VI;
1,013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercício social;, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas dé| sua administração,
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrl.monial e do
balanço de resultado econôiidco, cabendo aos g6ciosl,j na proporção de sua,3
quotas, os lucros ou perdas apurados, (art, 1.065, bc/Í2002) .

CLAUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao i término do exercício
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administradores quando for o caso. (axts. 1.071 |è' 1.072, § 2° e art.
1.078, CC/2002).

X' //[; \
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CLMJSUIA DèCBáR. PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo,f abrir ou
fechar filial ou outra dependência, mediantet^ alteração contratual
assinada por todos os sócios. ^

CIiAUSULA DÉCIMA SSGUKDA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de
regulamentares pertinentes.

Prò-labore", observadas as disposições

CIiAUSUIiA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócxo, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base
na situação patrimonial da sociedade, à data da lesoluçâo, verificada em
balanço especialmente levantado.

Parágrafo únioo - O mesmo procedimento será adotado em
outros casos em que a sociedade s^é resolver em relação a
seu sócio. (art. 1.026 e axt, 1.031, CC/2002}.

i \

CIíAUSULA DÉCIMA QDARÜIA - O Administrador declara jsob as penas da lei, de
que não está iii^edido de exercer a administraçãOi da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob
03 efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

' - -' - peita ou
contra o

cargos públicos/ ou por crime falimentar, de
suborno, concussâo, peculato, ou centra a economia popular
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé piiblica, ou a propriedade, (axt. 1.011,
§ 1®, CC/2002). ;;

I
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de São Luis para o
exercido e o cunçirimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato. |

13 por estarem assim justos o contratados em tudo quanto neste
instrumento foi lavrado, obrigam-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 MABANHAO.

prevaricação,

São Luis - MA,, 29 de maio de 2006.

TISTA ;iRO

ôrOA-^O Ijí )r' 2^ y'-0
RAFAEL BRUNO LIMA CARNEIRO

^«1;íiv;
ÊSPRESSO\nPTRAíiSPOFdse TURlWoLTbA^

!^qa60Í4ÒMCLtflEUCÔB*RCOaj-iO, ,
SECÍUíTARIO 0£R«- I,.
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1® ALTERAÇÃO CONTRATUAL -ÍÍA • SOCIEDADE! LIMITADA COM A
DENOMINAÇÃO SOCIAL -DE: :EXÍ»RES&a : VIP TRANSPORTES E
TURISMO LTDA - ME."

JOÃO BATISTA CARNEIRO, brasileiro, maranhense,
empresário, viúvo, nascido em Paraibano - MA, em 28/03/1951,
portador do CPF 067,391.993-53 e carteira de identidade
n° 194.796, expedida pela SSP/MA em 28/09/1973, residente e
domiciliado na Av. São Luís Rei de França

Apt^ 103, Condomínio Residencial Mali,
n 37, Bloco 10,

lUrú, São Luís

Maranhão, CEP: 65.065-470, RAFAEL BRUKÒ' LIMA CARNEIRO,
brasileiro, ludovicense, casado sob o redime ce comunhão
parcial de bens, empresário, nascida em São Luis - MA, em
27/05/1984, portador do CPF n° 001.724.253-36 e carteira de
identidade n° 101611798-9, expedida jpela SSP/MA em
23/11/1998, residente e domiciliado na Ruai 47, Quadra 34 n°
17, Conjunto Habitacional Vinhais, São Luis; ~ Maranhão, CEP:
65.074-445, únicos sócios da sociedade jlimitada com a
denominação social de: EXPRESSO VIP TRÍ^^SPORTES E TURISMO
LTDA - MS e nome de fantasia EXPRESSO VIpJ com sede na Rua
47, Quadra 34 n° 17, Conjunto Habitacional iVinhais, São Luis

MA, CEP: 65.074-455, inscrita no ||GNPJ sob o n°
08.045.136/0001-20, com registro na JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO MARANHÃO - JDCEMA, sob o NIRElj 21200598454, 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 seguintes cláusulas: i

CLAUSÜLA PRIMEIRA: - Retira-se da sociedade por sua livre e
espontânea vontade o sócio cotista RAFAEL BRUNO LIMA
CARNEIRO, já qualificado neste instrumento,' transferindo sua
participação no capital social no valor de R$50.000,00
(cinqüenta mil xeais) , valor este corre^spondente às suas
50.000(cinqüenta mil) cotas do capital|| social ao só^io
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cotista JOãO BATISTA-" pela àmpÒrtância d
50.000,00 (cinqüenta mil -reais),: a "se^ç - pago da seguinte
forma: Uma casa residencial localizado ria Rua 47, Quadra 34
n° 11, Conjunto Habitacional Vinhais, São Lyis ~ Maranhão,
CEP: 65.074-455 e Registrada no Cartório dsj Registro Geral
de Imóveis da 1^ Circunscrição sob o protocolo de n® 16228,
Registro 01, Livro 1-A, fls, 481 e Matricula]jn° 10610, Livro
2BB, fls.191, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), e, Um Microônibus Marccpolo Volare de Placa NGE
5076, cor branca, categoria aluguel ano 20(|)|7/2007 e Chassi
n° 93PB12E3P7C021894 no valor de R$ 25.000,00(vinte e cinco
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. 1,

i <; I

CLAUSULA SEGUNDA: - Ingressam na sociedade |^na qualidade de
sócios cotistas: LIVTO EDUARDO LIMA CARNEIRO, brasileiro,
ludovicense, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, empresário, portador do CPP n° 775.185.603-30 e
carteira de identidade 000003056492-1, expedida pela SESC
em 22/09/2008, residente e domiciliado na Rua 41, Quadra 57,
n° 19-A, Jardim São Cristóvão IX, São Luis - Maranhão, CEP:
65.055-000 e RITA CATARINA OLIVEIRA CARNEIRO, brasileira,
ludovicense, solteira, menor, estudante, nasqida em São Luis
- Maranhão, em 05/12/2001, portadora do CPFj n" 053.818.163-
08 e carteira de identidade n® 033211202007y:7, expedida pela
SESP em 09/05/2007, residente e domiciliada ||na Av. São Luis
Rei de França n°37, Bloco 10, Apt° j,103. Condomínio
Residencial Mali, Turú, São Luis - 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 CARNEIRO a titulp 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 re'ais) , valor este
correspondente a 1.000 (mil) cotas do capital social, em
moeda corrente do pais, no ato da assinatura do presente
instrumento, sem nada mais ter a reclamar perante a
sociedade, seja a qual titulo for, dando plería, geral, rasa
e irrevogável quitação.

•BríicA
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CIiÁüSüLAQÜÃRTA:-Ocapitalsocialpáss's-ráateraseguinte
distribuiçãoentreossócios,ássims~üfosci^itas;
SÓCIOS'%QUOTASvalor
JOÃOBATISTACARSíEIRO

LIVXOEDUARDOLIMACARNEIRO

RITACATARINAOLIVEIRACARlíEXRO

TotalGeral

6565.000R$65.000,00

3434Í;000R$34.000,00

01li,000R$1.000,00

1001001000R$100.000,00

CLAUSULAQUINTA-Permaneceminalteradasjjtqdasascláusulas
econdiçõesestabelecidasnocontrato|,socialquenão
colidiremcomasdopresenteinstrumento.ii

EporestaremassimjustoseG|on;tratadosemtudo
quantonesteinstrumentofoilavrado,obrigam-seacumpriro
presente,assinando-o,em03(três)viasdeigualteore
datacomaprimeiradestinadaaoregistrpearquivamentona
JUNTACOMERCIALDOESTADODOMARANHÃO-JUCEMA.

SãoLuis-MA.,19denovembrodè2010.

At)BATISTACARNEIRO

BRUNOLIMACARNEIRA^

LIVIOEDUARDOLIMACARNEIRO

CATARINAOLIVEIRACARNEIRO

epresentadaporseupai
JOÃOBATISTACARNEIRO

5>o;

'7$K^
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N9. 02 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL:
EXPRESSO VIR TRANSPORTES ETURISMOLTCA-ME- - ; ^

Pelo presente instrumento, os abaixo'assinados, JOÃojpATliTA CARNEIRO,
brasileiro, empresário, viúvo, nascido em Paraibano - MA, em 28 de marpo de 1951 portador
do CPF ns 067.391.993-53, RG nS 194.796 SSP/MA - expedição de 28 de setpbro de 1973,
Ísidente edomiciliado na Av. São tuis Rei de França n" 37, ^
Residencial Mali, Turu, São Luis, Maranhão, CEP n" 65.055-470; LiyiO liMA
CARNEIRO, brasileiro, empresário, casado sob-regime de comunhão ^
n" 775.185.603-30, RG n» 000003056492-1 SESC - expedição de 22 de setpntbro de 20
residente edomiciliado na Rua 41, quadra 57, n" 19 - A, Jardim São prrstpvao II, Sao Uns
Maranhão, CEP n" 65.055-000 e RITA CATARINA OLIVEIRA CARNEIRO, Bjesdena, menor
estudante, solteira, nascida em São Luis - MA, em 05 de dezembro de
n° 053 818.163-08, RG n" 033211202007-7 SESC- expedição de 09 de maio díi 2007, resident
edomiciliada na Av. São Luis Rei de França, n" 37, bloco 10, apf 103, Condomínio Residencial
Maii, Turu, São Luis Maranhão, CEP 65.055-470, neste ato representado ppr seu pai JOÃO
BATISTA CARNEIRO, acima já qualificado; constituindo assim a totalidade .os quo is as a
sociedade limitada EXPRESSO VIP TRANSPORTES ETURISMO LTDA - ME, com sede eforo em

A'7 _o t~7 r\.i-swr!j tia roniiinto

São Luis MA, CEP n'' 65.074-455, estabelecida na Rua 47, n" IT,
Habitacional Vinhais, São Luís, Maranhão, conforme contrato arquivac

- A .. .1_ Dl

Quadra 34, Conjunto
o sob; n° 2Í200598454HaDiiacionai vinuciis, jow I.UI4), ,l : , ,

em 02 de junho de 2006, inscrita no Cadastro Nacional da Ppssoa |Jurídica sob
08.045.136/0001-20, resolvem alterar 0Contrato Social: i, i

CLÁUSULA PRIMEIRA: Oendereço da sociedade apartir deste ano^ passa |aser na Rua do
Mercado, n" 100, Bairro João de Deus, São Luis, Maranhão, CEP n" 65.057.36^.

CLÁUSULA SEGUNDA: OAdministrador declara, sob as penas da lei, que nãojestá impedido de
exercer aadministração da sociedade, por lei especial ou em virtude.de conldenação crimina,
ou por se encontrar sob efeitos dela, apena que vede, ainda que tem^í^orariamente. oacesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussao,
peculato, ou contra aeconomia popular, contra osistema nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou apropriedade, (art.
1.011, $l%CC/2002). ji

CLÁUSULA TERCEIRA; Permanecem inalteradas todas as demaisj cláusulas e condições
estabelecidas no Contrato Social que não colidirem com as do presepte instrumento.

JOÃOBATISTA CARNEIRO

Sócio - Administrador

RITA CATARINA OLIVEIRA CARNEIRO

Sócia- Quotista Representada

(^^^l\^EDUARI
Sócio - Quotista

uM/^íí^Emb
- ft i^úP

BhTÍFIÇO oREGJSTTO
^3 ONUMERO-v4013026jiJ3-
^OCOiO 13.-!526r09-3 ,

3lfi»rcs2i.21 2 00595.^5 4
j??R=SSO Vit> TRANSPOR
E ' I '

l £Se TURISMO LTOA-

ímbrica

UCI£lv:A

I!
r

Cl£D1N!C.E;?iA5;TC
M® AE 188

sOAFONPECA
lãECBETÁRAüÉRÃl



ALTERAÇÃO COHTRAtUAL fi" 03DA SOCEDADE EMI^RESARlAt
EXPRESSO VIP TRAf^rSPORTÊS ^ tüRISW LIDAI- ME

Pelo presente instru:"í>entp, osabajxo assinníjos. <íOÂO BATISTA CARNEIRO,
brasileiro, empresário, viúvor nascido cm Paraibanc - Mc, em 28 de março de 1951,
portador do CPF n® 067.391:99b"-53, RG n®"0íí652ü352í>í2-3 SSP/MA - expedição de
19 deoutubro de2012, residente e domiciliado ita Av. São Luís íjíei deFrança n*" 37,
bloco 10, apt 103, Condomínio Residencial MaH, Turu, Cep n® 65Q65-470, Sâo Luis -
MA; LfVIO EDUARDO UMA CARNEIRO, brasileiro, empresário! |Casado sob regime
de comunhão de bens, portador do CPF n" 775.165.603-30, RG n" 0000003056492-1
SESC - expedição de 06 de março de 2012, residente e domiciliado na Rua 41,
quadra 57, n" 19 - A. Jardim Sâo Cristóvão II, CEP n" 65.055-000, São Luis - MA e
RITA CATARINA OLIVEIRA CARNEIRO, brasileira, menor.; 'estudante, solteira,
nascida em São Luis —MA, em 05 de dezembro de 2001, portadora da CPF de n
053.818.163-08, RG n® 033211202007-7 SESC, expedição 09 de^ maio de 2007,
residente e domiciliada na Av. São Luis Rei de França n= 37,! bloco ''O, apt 103,
Condomínio Residencial Mall, Turu, Cep n° 65065-470, São liuis - MA, neste ato
representada por ssu pai JOÃO BATISTA CARNEIRO, acima já qualincado;
constituindo assim a totalidade dos quotistas da sociedade limi^da EXPRESSO VIP
TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, com sede e foro em' São Luis - MA, CEP
65.057-636, estabeletída na Rua do Mercado, ri" 100, Joãoj de Deus, São Luis,
Maranhão, conforme contrato arquivado sob n® 21200598454 erri 02 dejunho de2006,
inscrita no Cadastro Nacionai de Pessoa Jurídica sob o nV'08.045.13S/0001-20,
resolvem alterar o Contrato Social: I

CLÁUSULA PRIMEIRA: OAdministrador declara, sob as psnsjs' 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 peria 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 nomias de defesa da concorrência, contra as
relações deconsumo, fé pública, ou a propriedade, (art. 1.011, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA: Oobjeto social é; 11

- as atividades de organização evenda de viagens, pacotes turi^cos, excursões;
- as atividades de RESERVA DE HOTEL e de venda de passagens de empresasde
transportes; )|
- o fornecimento de informação, assessoramento e planejamento de viagens para o
público em geral e para clientes comerciais; 1>
_as atividadesde venda de bilhetes de viagens para qualquer hnaiidade.

REGIME DE FRETAMENTQ, INTERMUNICIPAL. INTERESTADUAL E

- o transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob REGIME de fretamento no
âmbito intermunicipal, fora da região metropolitana, inlerestaduá! e internacional.
4929-9/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE IPASSAGEIROS. SOB

- o transporte rodoviário coletivo de
âmbito municipal.

passageiros, sob REGIME de fretamenío no

I



AQ-^ft-2/Q2 TR&HSPQRTE Í^CDD\'jM-P—
,>^mansa& E ^unaMaftsr iiWFRMHMláPAL, lOTERESTADUAL
imtermaciqmal ,,

- o transporte rodoviário--de •iargac" ara'gera!, etóto de produtos pangoso ,
intermunícipai, interestadual ititçrnaciorval.. , . ,
7S12-1/00 OPERADORAS TOIrISTÍCOS "" ||
. aatividade de organizar ereunir pacotes turísticos eexcursões ^
aaências de viagens ou diretamente ao público cliente.
uma ou todas dentro as seguintes atividades: transporte, ALOJAMENTO,
visitas a museus, lugares históricos e culturais, teatro,
7apft.gmn serviços de reservas .EJJUTROS SERVjçbS D- TURJ§_^
HÂO ESPEGiFICADOS A^TERIORMEMTE '
- os serviços de informação e assistência a visitantes e organiza^es para a
contratação de acomodação, de entretenimento ede iocais para convenções, etc.
-as atividades de assistência aturistas, inclusive dos órgãos cjé íunsmo nos nfvers
municipal, estadual e federal;-asatividades de promoção do turismo local; 1, HnTFir;
- os serviços de reset^ras relacionados a viagens (para transporte, HOTÉIS,
restaurantes, aluguel de carros, entretenimento eesportes); j
- a venda da titules, com direito a uso por tempo determinado, de hotéis e ou.ros
ALOJAMENTOS turísticos (time-share). r-nm
^og?-tmt TB&W3PQRTE ROnOVIÁRlO CQI FTiVO Dfc PASSAGEIROS, COM.
mMFRÁRlO FIXO. lOTERMUHlClPÃL, EXCETO amiAO METROPQ,y.IAWA
-otransporte rodoviário coletivo de passageiros, em linhas perm'anenles ede itinerário
fixo. intermunicipal, fora de região metropolitana. ,I•

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

. instrumento.
11

1^0 Luís - MA, 05 de fevereiro de 20151

t>) ff)

.BATlsmCARt^BRO (Sócio - Administrador)

ÜVIO EDUARDO Llf# CARNEIRO (Sócio - Quotistaí

^ ÒÔá) Q<J^^Â ^ ÜA/Ò.
n ACATARINA OLIVEIRA CARNEIRO (Sócia Quotista Raproseníada)'

2í5i '̂~3:i CARTÓRIOAlVi}iftA«íH?AÓNA..
fl'Of!OODeNQrAS-FONE'eAX:324J.]4iJ5 'V/

l HdAEIAQtUElO. l03-3OAOPAljLO;jAOajb-MA.

VALI

TrlbutíiM rfo Jusçiça
elo fvvsramhto

„ 1>dl;in.i>iai dcJUKOçB^
!.ij ido Mairanhao y

teSíS fira» parlflJTBmCIBiKdSiJte ÊATIS™ C«
mm e Livio EK^ie freira de ííOiSC<242(!323rHXí2'í3}52Sr. | f
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IXPRESSO ¥IP
—Tumperwe Tufbme

Expresso Vip Transportes e Turí
! CNPJ: O8.O45.136/0&0i4ài5H^

Inscrição Estadual: 12^9.064-0

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DaIhABILITAÇÃO

Pregão Presencial SRP n® 25/2021

Processo n9 2203008/2021

A empresa Expresso Vip Transportes e Turismo Ltda - ME, signatáriaj inscrita no CNPJ sob o ns
' I

08.045.136/0001-20, com sede na Rua do Mercado, ns 100, João de Deus,|heste ato representado pelo(s)
Sr.(a) João Batista Carneiro, RG 046525352Ó12-3, CPF.P67.391.993-53, declara, sob as penas da Lei, nos

termos do artigo 32,_§^2°,.da Lei Federal"'n°'8;666/93~qüé^téta::p?esenfè^cja®^í]Í3m'!:fafo^^^ que a

inabilite a participar do P/egão?Rresenciál^n9 _2J/^(D2^^^ que çójtra^^elaifnâó^^xià^^^ nenhum pedido dea partici

falência ou concordata.

^

Declara, outrossim, conhecer na íntegra,p Edital e qüé se submete a todos os seus termos
' r''", r'" !

Expresso Vip Transportes e Turismo Ltda

João Batista Carneiro

!São Luís, 19de maio de 2021.

Rua do Mercado, ns 100,João de Deus - São Luis -IMA
Fones: 98.3236.2933 / 98707.6537 / 9971.5153
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Inscrição Estadual: 12.22^064-0Emissovip
ffmperti* • Tiolune

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial SRP n" 25/2021

Processo ne 2203008/2021

A empresa Expresso Vlp Transportes e Turismo Ltda - ME, signatária, inscrita no CNPJ sob o n"

neste ato representado pelo(s)08.045.136/0001-20, com sede na Rua do. Mercado, ns 100, João de Deus,

Sr.(a) João Batista Carneiro, RG 046525352012-3;"GPF Õ67B91.993-53r;D.E6lÍARAT:sobiàsgpenas.,da Lei, que
cumpre plenamente as exigencia^e'os requjitos=de habilitaçao^prewstos,.go-instrumento'convocatório do

Pregão Presencial n® 25/202í>"sob' as sanções'' administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta
•\ ' H

empresa, na presente data é considerada^EMPRESA DE-RE^ÜENO PORTE, conforme inciso II do art. 32 da
-V •• J

Lei Complementar ns 123, de 14/12/2006. ^ ^ '1 ,

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes

Complementar ns 123, de 14 de dezembro de 2006.

Expresso VipTransportes e Turismo Ltda

João Batista Carneiro

do § 42 do art. 32 da Lei

•São Luís, 19 de maio de 2021.

Rua do Mercado, n2 100, JoiodeDeus-São Luis-j-.MA
Fones: 98.3236.2933 / 98707.6537 / 9971.5153
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Expresso Vip Transportes e

|j, CNPJ:08.045.
Inscrição Estadual: 12

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

Pregão Presencial SRP n" 25/2021

Processo ne 2203008/2021

fê

A empresa Expresso Vlp Transportes e Turismo Ltda - ME, CNPJ n' 08.045:136/0001-20, com sede na Rua

do Mercado, n^ 100, João de Deus, neste ato representado pelo(s) Sr.(a) João Batista Carneiro, RG

046525352012-3, CR[:,067391.993-53,-DECl^R'À,Tòb'ás" periãs;dá^Leir^6rtemiÓs^o^áS^61j4g,^incíso VII, da

Lei Federal n2 10.520/02,.,possuirvtódós os-requisitós'còhstantéSaçdo-.édital'- que habilite a participar do

Pregão Presencial ns 25/202Í, inexistindo qualquer fatóJrhpedítivb desua participação neste certame.

\
termos.Declara, outrossim, conhecer na íntégra.o Èditale que se submete a todos os seus

j São Luís, 19 de maio de 2021.
i 'j

Expresso Vip Transportes eTurismo Ltda |'

João Batista Carneiro '

Rua do Mercado, ns100, João de Deus - São Luis -p MA
Fones: 98.3236.2933 / 98707.6537 / 9971.5153
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^esa.ooveknoooee Governo do Estado do Maranhão j
fAcilIm««an"ao^= Secretaria de Estado de Indústria e comercio - SEINC j

Junta Comercial do Estado do Maranhão j

1

CERTIDÃO ESPECÍFICA

1 EMPRESAI GOVERNO DO M—
Fácil! maranhao

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis

Certificamos queas informações abaixo constam dosdocumentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

-SINREM

Certificamos que EXPRESSO VIR TRANSPORTES ETURISMO LTDA • ME
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

1
Protocolo: MAC2101239736

NIRE 21200598454

CNPJ 08.045.136/0001-20

1

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

lereço Completo DO MERCADO, N® 100, xxxxx, JOÃO DE DEUS •São Luís/MA -CEP 65057-363

Arquivamentos Posteriores

Ato Número Data

223

223

223

223

002

20210359943

20200070886
20180639285
20170231992

20160002567

12/03/2021

27/01/2020

22/08/2018
23/01/2017
08/01/2016

223

002

20151358770

20150110944

25/11/2015
11/02/2015

223

002

20140130519
20130269093

18/02/201 '̂̂29/04/2013^-
223

002

315

090

20120049031

20100703631

20060182741
21200598454

25/01/20^12"--^
25/11/201ÕT

02/06/20067
02/0672ÒÒèN^

•í l

Descrição

BALANÇO

BAIANCO
BALANÇO
BALANÇO

ALTERACAO DEiDADOS (EXCETO NOME
EMPRESARÍÁLj
BALANÇO I f
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO II
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO iI
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARÍÁL)
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
contrato! I

Esta certidão foi emitida,automaticãménte'em?l87p5/202l';iàs 16:32:30,(horário de
Seimpressa, verificar sua autenticíâade no h^ps!/Awww.einpre8afacll.maígpy.br,'com ocódigo J392DZGv.

t íf-* !»í

MAC2101239736

Lilian Theresa RodriguesMendonça
lSécretárjó(a) Geral

1 de 1



EMPetSA [GOVERNO 00 I
FAC^I>uranhAo :

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comerciai do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis -ISINREM

FOLKA<K®_^:^

RUBRICA

^PRESA IGOVERNO 00 I
fácil! MARANHÃO;

Nomo Empresarial: EXPRESSO VIP TRANSPORTES ETURISMO LTDA-ME l'
1

Natureza Jurídica:Sociedade Empresária Limitada | ,

Protocolo: MAC2101239676

NIRE (Sede)
21200598454

CNPJ
08.045.136/0001-20

Data de Ato Constitutivo
02/06/2006 1i

1 1

Início de Atividade
29/05/2006

Endereço Completo
Rua DO MERCADO, N°100, JOAO í)E DEUS-SãoLufs/MA-CEP65057-363 |

™J901 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL 7911200 AGE^^ DE
VIAGENS 4929902 TRAN SPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO IN^^
INTERESTADUAL EINTERNACIONAL 4930202 TRANSPORTE ROD OVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E^^^^
INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL EINTERNACIONAL 7912100 OPERADORES TURISTICOS 799 0200 f f
SERVIÇOS DE TURISMO NAO ESPECIFICA DOS ANTERIORMENTE OS SERVIÇOS DE ®̂
ORGANIZAÇÕES PARA CONTRATACAO DE ACOMODACAO DE ENTRETENIMENTO EDELOCAIS ao
ASSISTÊNCIA ATURISTAS INCLUSIVE DOS ORGAO DE TURISMO NOS NÍVEIS MUNICIPAL ESTApUAL^^
PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL OS SERVIÇOS DE RESERVAS RE LACIONADOS AVIAGENS PAI?A T^NSPORTE R^
ALUGUEL DECARROS ENTRETENIMENTO EESPORTES AVENDA DE TÍTULOS COM DIREITO AUSO POR TEMPO DETERMINADO DE
HOTÉIS E OUTROSALOJAMENTOS TURISTICOS TIME SHARE

Capital Social
R$ 100.000,00 (cem milreais)
Capital Integrallzado
R$ 100.000,00 (cem mil reais) s^.

Tv
•ç' X

Dados do Sócio

Nome CPF/CNPJ
LIVIO EDUARDO LIMA 775.185.603-30
CARNEIRO
Nome CPF/CNPJ
RITA CATARINA OLIVEIRA 053.818.163-08
CARNEIRO

ime CPF/CNPJ

lAO BATISTA CARNEIRO 067.391.993-53

Dados do Administrador
Nome

JOAO BATISTACARNEIRO

Participação nofcàpital^-^Espéble de sócio

^Participação nacapitáL Espécie de[sóclo
R$' l'.00b.c;0^^^^ç£j} Sóci^ j '
PaLicipàçâõ iw capital .-Espécie de'sóçlo |!Administrador Término do mandato
R$ 65'000,00 \ 'Sócio /AdmiríisVador /S

^ ^ PAI/REPRÉSENTANTE
- • • 1 II

,\CPF.(V9

1K').

Ultimo Arquivamento
Data

12/03/2021

.rv

Número (-^7
20210359943'

O

. ^-^JÁto/eventos^-t.^*'-'-
'X223/.223-BALANÇO

Porte
ME (Microempresa)

Administrador

N

Administrador

N

a' I M
Término do mandato

Prazo de Duração
Indeterminado

Término do mandato

Término do mandato

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Estacertidão foi emitida automaticamente em 18/05/2021, ás 16:31:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https;//www.empresafacíl.ma.gov.br. com ocódigo TAAFQ5U0.

MAC2101239676

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

m—^
1 de 1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

RUSRIf

I'

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da PessoaJurídica é extraída 'do Cadastro Nacional da
PessoaJurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. í

Consulta realizada em: 24/05/2021 09:14:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CNPJ: 08.045.136/0001-20

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU i'
Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta ''
I i

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ '
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta ' >

i I

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

11

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
I!

Órgão Gestor: Portal da Transparência '
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

I

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e



// RUBRtCA

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23'de abril
de 2014, Lei n® 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de'8 de outubro de 2018,
Decreto n® 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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(RUBRICAESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 unicefí?^

JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA PROPOSTA

IJunto aos autos do processo licitatório n
PREGÃO PRESENCIAL, os dp.cumentpU5de--PROPOSTArapres'entàdo para o
presente certame. ' " '
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Francisco Eduardo da-Veiga Lopes
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ná modalidade
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www.saojoaodospatos.ma.gov.br ^,
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA


