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ILUSTRÍSSIMA SENHORA GRACIELE PEREIRA, PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
SIMÃO - GOIÁS 

OBJETO: Pregão Presencial n° 003/2021, referente ao Processo Administrativa n° 493/2021 — 

Refere-se a prestação de serviços de transporte universitário, atendendo as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação. 

A Empresa EXPRESSO RIBOLD/ TURISMO LTDA, pessoa 

jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° 31.157.531/0001-16, com sede na 

Rua 02, Qd. F-01,Lt. 15, Cemig, São Simão,  Goias,  CEP: 75.890-000, representado por seu 

sócio proprietário LUCIUS GIACOMINI MBOLDI, brasileiro, casado, empresário, Portador 

da Cl/RU n° 1068789278, SSP/RS, inscrito no CPF/IV1F sob o n° 889.981.261-68, vem  corn  

respeito de praxe diante de Vossas Senhorias apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO em 

face de decisão proferida pela pregoeira que inabilitou a empresa recorrente no pregão 

presencial n° 03/2021, pelas razões abaixo articuladas: 

I - DOS PRESSUPOSTOS 

A interposição do presente recurso é tempestiva, considerando o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis para apresentar recurso. A empresa recorrente obteve êxito em vários 

itens do certame porém foi desabilitada devido o entendimento de que faltava documentos 

fiscais na habilitação docercame o que, per si, evidencia o interesse recursal. A peça de 

irresignação é proposta por empresa credenciada e participante do certame, o que atesta a sua 

legitimidade. Presentes, portanto, os pressupostos recursais. 



II— DA DECISÃO RECORRIDA 

A empresa EXPRESSO RIBOLDI TURISMO LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 31.157.531/0001-16, com sede na Rua 02, Qd. F-01,Lt. 15, Cemig, São 

Simão, Goiás, CEP: 75.890-000 está inabilitada pela não apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Municipais em ofensa ao que dispõe o item 6.6, "E" do edital.  

III - DOS  FATOS  

A recorrente credenciou-se no pregão eletrônico n° 003/2021 tendo 

apresentado a proposta de preços e sagrando-se vencedora no pregão nos seguintes itens 2, 3, 4, 

5, 11 e 12. 

Na fase de análise dos documentos da habilitação a recorrente restou 

inabilitada pela alegada ausência de CND Municipal, afulliou a pregoeira que não houve o 

preenchimento dos requisitos previstos no item 6.6, "e" do edital de licitações que cobra a 

apresentação de todos os documentos fiscais da empresa nesta etapa. 

A empresa apresentou interesse em recorrer e afulhou que o documento 

anexado no envelope de habilitação com o título Certidão de inscrição emitida pelo fiscal de 

tributos Márcio Machado lhe foi entregue como CND municipal, e que apesar de sua 

designação diferente trata-se da CND, conforme se infere da declaração do servidor municipal 

que assume a responsabilidade pela designação errada dada ao documento, em anexo. 

Ademais, foi alegado, ainda, que a própria comissão de licitação 

poderia acessar o  site  eletrônico do Município e confirmar o fato de que a empresa não tem 

débitos tributários para com o Município, confollne autoriza a  LC  123/2006, alterada pela  LC  

155/2016 em seu 43, inclusive que a lei autoriza a concessão do prazo de 05 dias para correção 

de certidão emitida de forma incorreta, ou mesmo positiva, oportunizando esse prazo para a 

quitação de débitos ou outras pendências existentes. Assim, nada mais justo do que a comissao 

de licitação deferir o prazo de 05 dias ao Recorrente para substituição da certidão entregue 

corrigindo qualquer equívoco que houvesse. 

Vejamos a letra do edital: 



Item 08— DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
Subitem 12 — Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos 
documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de 
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante: 
a) Substituição e apresentação de documento ou 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

É, importante deixar bem evidenciado a certidão foi apresentada no 

envelope da habilitação, porém a comissão de licitação entendeu que o documento não se 

tratava da CND Municipal, o que não é verdadeiro, pois o fiscal de tributos passou este 

documento ao representante da empresa recorrente como sendo a CND Municipal. 

E, em última tese argumentativa alega a recorrente o que aduz o artigo 

42 da  LC  123/06, que leciona que as certidões negativas de débitos devem ser exigidas na 

assinatura do contrato, assim, mesmo que fosse verdadeiro, o que não é, que não foi 

apresentada a CND municipal, este fato não poderia inabilitar o Recorrente, pois teria o prazo 

para juntar a CND até o dia da assinatura do contrato com a administração pública. 

IV- DAS RAZÕES RECURSAIS 

Observe que o item 6.3 do Edital de Licitação ensina: 

6.3- Se a documentação enviada for preveniente de microempresa ou de empresa de 

pequeno porte e apresentar alguma restrição quanto à regularidade fiscal, ser-lhe-a 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração, para regularizacão da documentacão, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

O Edital traz cm scu tópico 6.6 apresenta o rol de documentos para 

fazer prova da regularidade fiscal, vejamos: 

6.6 - REGULARIDADE FISCAL 



a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ (com data de 

até 60 (sessenta) dias antes do certame); 

b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), mediante apresentação de Certidão de Regularidade de Situação 

(CRF)emitida pela Caixa Econômica Federal; 

c) Certidão conjunto de regularidade de débitos relativos a tributos federais e dívida 

ativa da União, emitida pela Secretaria de Receita Federal e Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional; 

d) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa 

junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a 

empresa for sediada; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto licitado. 

E, na sequência no tópico 6.6.1 está sedimentada a base sólida para o 

deferimento deste recurso que a autorização legal para concessão de prazo para correção de 

erros na certidão apresentada, como no caso vertente. 

6.6.1- No caso de constatação de existência de irregularidade fiscal referente à 

microem • resa ou em resa de s e t ueno sorte serão adotados a prerrogativa e 

os roeedimentos •revistos nos  art  os 42 e 43 da Lei Com lementar n° 

123/2006.  

Pois bem, se a Comissão de Licitação discorda ou dúvida do teor do 

documento apresentado como CND Municipal pela empresa Recorrente, esta teria três decisões 

a serem tomadas, quais sejam: 

a) diligenciar para verificar a regularidade do documento e seu 

conteúdo junto ao fisco municipal. 

b) conceder o prazo de cinco dias para a empresa apresentar Certidão 

substitutiva da apresentada, mas que carece de adequações, segundo a pregoeira. 

c) Inabilitar o licitante. 



Destarte, das três opções apresentadas temos que vislumbrar a que traz 

maior adequação aos princípios administrativos da licitação, ou seja, aquele que melhor 

defende a eficiência, economicidade, e é evidente que a inabilitação seria a última das 

escolhas a serem feitas, pois traz uma série de questionamentos sobre a lisura da 

competitividade da licitação e do princípio da isonomia, uma vez que o melhor lance para a 

administração pública acabaria por ser descartado para abrigar interesse individual, 

particular ferindo a SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO princípio sustentáculo do 

Direito Administrativo Constitucional. 

É cediço que a prioridade na decisão é a que melhor acolhe o interesse 

público, o que é a oferta que deu o menor lance pela prestação do serviço, e que no presente 

caso é a proposta que foi inabilitada pela Comissão de Licitação, e cujo recurso busca mudança 

de entendimento. 

A  LC  n° 123/06 e suas alterações foram publicadas com o condão de 

criar condições diferenciadas para as microempresas e empresas de pequeno porte, o que antes 

era uma faculdade a aplicação com as alterações tornou-se um dever da administração pública. 

Observemos os artigos 42 e 43 abaixo:  

Art.  42. Nas licitações públicas, a comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 
empresas de pequeno porte somente será exigida para  
efeito de assinatura do contrato.  

Art.  43. As microempresas e as empresas de pequeno 
porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

§ 12—Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo  
de cinco dias úteis, cujo temio inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogável por igual  period°,  a critério cia 
administração pública, para regularização da  
documentacão, para pagamento ou parcelamento do 
débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

§ 22  A não-regularização da documentação, no prazo 

previsto no § 12  deste artigo, implicará decadência do 



direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no  

art.  81 da Lei n°  8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação. (grifo nosso). 

Não bastasse veja que a própria Lei de Licitação também determina o 

tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. 

Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993  

Art.  5°-A. As normas de licitações e contratos devem 
privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte na founa da 
lei. (Incluído pela Lei Complementar n° 147, de 2014) 

Nesse diapasão, temos que o tratamento diferenciado às microempresas 

e empresas de pequeno porte é sempre regra, em quaisquer licitações, bem como na em 

discussão. Dito isto, temos que a Comissão de Licitação deixou de observar esses regramentos 

quando inabilitou o Recorrente sem conceder lhe o prazo para apresentar o documento com as 

correções das falhas apresentadas. 

Na certidão negativa de débitos municipais em anexo verifica-se que a 

empresa não tem débitos com o Município, ela se enquadra como Microempresa, documento 

em anexo, e temos, ainda, a declaração do servidor municipal que emitiu a certidão 

esclarecendo que o documento apresentado no envelope de habilitação no pregão presencial em 

questão foi emitido como sendo a CND municipal a empresa, ou seja, a certidão exigida no 

edital foi apresentada, e se houve erros em seu conteúdo deve ser oportunizada a empresa em 

corrigí-la como oportunizado pela lei, e não inabilitar o licitante como feito. 

Em suma, a empresa recorrente tem o direito do tratamento 

diferenciado consignado as microempresas, e deve, portanto, ter sua habilitação para o certame 

deferida no presente recurso. 

Doutra banda, nos termos do artigo 43, §3° da Lei 8.666/1993, 

facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer 

ou complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou infounação que 



deveria constar originalmente junto aos documentos habilitatórios, sob pena de ofensa ao 

princípio da vinculação do edital. 

A promoção de diligência é incentivada pela jurisprudência do Tribunal 

de Contas da união, como ocorrido no Acordão n° 2159/2016 do plenário que indicou caber ao 

pregoeiro o encaminhamento de "diligência às licitantes a fim de suprir lacuna quanto às 

informações constantes da proposta, medida simples que privilegia a obtenção da proposta mais 

vantajosa e evita a desclassificação indevida. 

Em diversas oportunidades, o TCU chega a indicar a obrigatoriedade da 

realização de diligências antes da decisão de desclassificação ou inabilitação do licitante: 

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de 

informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita 

o elemento supostamente faltante e a administração não realizar a diligência prevista no  art.  43, 

§ 30  da Lei 8666/93, por representar formalismo exagerado, com prejuízo a competitividade do 

certame. - Acordão 1795/2015-plenário. 

O poder de diligência se legitima pela busca do interesse público em 

melhores propostas, isto é, a empresa que deu o melhor lance para a administração pública não 

pode ser inabilitado por questões aferíveis em simples poder de diligência da Comissão de 

Licitação, como no caso em comento. 

Ante o exposto, pugna o recorrente pelo recebimento do presente 

recurso em seu efeito suspensivo e processado conforme §4 do artigo 109 da Lei n° 8666/73, 

para fins de reforma da decisão roferida ela  re  oeira e confirmada pela Comissão de 

licitação do Município de São Simão, Goiás com a consequente habilitação da empresa 

recorrente adjudicando-a os itens que sagrou-se vencedora no pregão presencial n0  

003/2021. 

São Simão, 29 de abril de 2021, 

Expresso Riboldi Turismo Ltda. 
CNPJ/MF 31.157331/0001-16. 



São Simão 30 de abril dé-2\02 

Márcio Máchado 
Matricula no 29 

DECLARAÇÃO 

Eu, Márcio Machado Gonzaga, brasileiro, casado, servidor 

úblico municipal - fi,scal de tributos - inscrito na matrícula n° 2948, 

residente em São Simão, Goiás, DECLARO sob todas as penas dOei que fOi 

procurado no departamento de tributos do Município pelo re01.  psenta 

da empresa Expresso Riboldi Turismo Ltda, no dia 22 de abril de'. 2021 p4 

confecção de certidão negativa de débitos municipais, que rocedi 

busca no sistema sendo que não encontrei débitos e emiti a espectiva 

certidão, ocorre que em razão de problemas de sistema a certiclà não saiu 

nos termos comuns de impressão das certidões, ela foi classifiqáda como 

certidão de inscrição, porém seu conteúdo é semelhante a CND municipal 

e declara a inexistência de débitos da respectiva empresa. 

Ademais, assumb a responsabilidade pela nomenclatura 

errada do documento, sendo que deveria estar escrito certidão negativa de 

débitos municipais e sai escrito certidão de inscrição. 

Por ser expressão da verdade assino a presente. 



MUNICIPIO.DESA0 SIMÃO - ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAcys/-61A0 

PRAÇA 	 l'Sairro: CENTRO CEP: 75890-000 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE EMPRESA 

DADOS DA EMPRESA 

INSCRIÇÃO: 2489918 	 CPF/CNPJ: 31.157.531/0001-16 INICIO ATIVIDADE: 	16/08/2018 

CCP: 28279 

RAZÃO SOCIAL: 	EXPRESSO RIBOLDI TURISMO LIDA 

NOME FANTASIA: FIORETUR 

ENDEREÇO: 	RUA 02, N° S/N, GD. F01,  LT.  15, RESIDENCIAL CEMIG, SÃO SIMÃO - GO, CEP: 75890-000 

FUNDAMENTO LEGAL 

CERTIFICA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SUJEITO PASSIVO NÃO POSSUI PENDÊNCIAS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
SIMÃO 

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de lançar e cobrar posteriormente débitos tributários de responsabilidade do sujeito passivo 
acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas, inclusive no período desta certidão. 

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no  site  
da prefeitura, conforme dados abaixo, 

AUTENTICAÇÃO: JFMMOLU7 

EMISSÃO: 30/04/2021 

VALIDADE: 30/05/2021 

WWW.SAOSIMAO.GO.GOV.BR  

Emitido através do portal público. 

Impressão: 30/04/2021 14:48:02 
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03/07/2020 	 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 

atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
31.157.531/0001-16 
MATRIZ 	 I 	

CADASTRAL 

ATA DE ABERTURA 
Dow8/20,8  

NOME EMPRESARIAL 
EXPRESSO RIBOLDI TURISMO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
FIORETUR 

PORTE 
ME 

CODIGO E DESCRIÇA0 DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intennunicipal, interestadual e 
internacional 

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
52.12-5-00 - Carga e descarga 
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veiculos 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
79.11-2-00 - Agências de viagens 

000100 E DESCRIÇA0 DA NATUREZAJURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R 02 

NUMERO 
00 

COMPLEMENTO 
QUADRAF 01 LOTE 15 

CEP 
75.890-000 

BAIRRO/DISTRITO 
RESIDENCIAL CEMIG  

MUNICIPIO  
SAO  SIMAO 

SF  
GO 

ENDEREÇO ELETRONICO 
ESSIC@COM4.00NLBR 

TELEFONE 
(64) 3658-3E21 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
(....). 

SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 
09/08/2018 

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 
I 
1 

SITUAÇAO ESPECIAL 
..,,...... 

DATA DA SITUAÇA0 ESPECIAL 
.***..... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 03/07/2020 às 13:21:40 (data chora de Brasí)ia). 	 Página: 1/1 

GONSULTAR QSA O VOLTA. 	IMPRIMIR 

   

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,  clique  aqui. 

servicos.receita.fazenda.govbr/Servicos/cripjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/2 



03/07/2020 	 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Passo a  passo paras CNPJ 	Consultas CNPJ 	Estatísticas 	Parceiros 	Serviços CNPJ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

e 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados. 
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO 
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

EXPRESSO RIBOLDI TURISMO LTDA 
PAGINA 115 

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA 
LIMITADA 

EXPRESSO RIBOLDI TURISMO LTDA 

Pela presente instrumento particular de Contrato Social: 

IVONE  LUCIA  GIACOMINI RIBOLDI, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão 
Universal, EMPRESARIA, natural da cidade de  Constantine  — RS, data de nascimento 
11/09/1959, portador da Carteira de Identidade (RG): n' 2011571201, expedida por 
SSPIRS em 12/12/1977 e CPF: •n° 309.966.350-68, residente e domiciliada na cidade 
de São Simão - GO, na RUA 12-A, n' 18, RESIDENCIAL CEMIG, CEP: 75890-000; 

LUCIUS GIACOMINI RIBOLDI, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, 
ernpresario, natural da cidade de  Constantine  — RS, data de nascimento 16/05/1981, 
portador da Carteira de Identidade (RG): a' 1068789278, expedida por SSP/RS em 
21/09/1994 e CPF: n" 889.981.261-68, residente e domiciliado na cidade de São Simão 
- GO, na RUA 02, n° SN, QUADRAF 1 LOTE 13, RESIDENCIAL CEMIG, CEP: 75890-
000; 

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 
A sociedade girará sob o nome empresarial de EXPRESSO RIBOLDI TURISMO LTDA 
e usará a expressão FIORETUR como nome fantasia. 

CLÁUSULA U - DA SEDE 
A empresa terá sede e domicílio fiscal na RUA 02, n° 00, QUADRA F 01;LOTE 15;, 
RESIDENCIAL CEMIG, São Simão - GO, CEP: 75890000. 

CLÁUSULA  III  DAS FILIAIS 
A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do 
território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios. 

    

    

 

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2018 08:47 SOB N° 52204708802. 
PROTOCOLO: 180698761 DE 08/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11803231232. MIRE: 52204708802. 
EXPRESSO RIBOLDI TURISMO LTDA 

Paula Nunes Lobo Veloso  Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL 
GOIÂNIA, 09/08/2018 
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CLAUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL 
A sociedade terá o seguinte objeto social: DEDICAÇÃO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE TURISTICO DE SUPERFICIE ISOLADAMENTE OU EM 
CONJUNTO COM DE TRANSPORTE DE PESSOAS, VEDADA A INCLUSÃO DE 
SERVIÇOS NÃO PERTINENTES A ESTAS ATIVIDADES PREVISTA NA 
LEGISLAÇÃO TURISTICA EM VIGOR; TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, E 
FRETAMENTO CONTINUO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM 
CONDUTOR; AGENCIA DE VIAGENS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, 
EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL, INTERNACIONAL; SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA; 
SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM 
CONDUTOR. 

E exercerá as seguintes atividades: 

CNAE N° 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 
CNAE N° 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis 
com motorista 
CNAE NP 4924-8/00 - Transporte escolar 
CNAE N° 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, municipal 
CNAE N° 4929-9/04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, 
intermunicipal, interestadual e internacional 
CNAE N° 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 
CNAE N° 5212-5/00 - Carga e descarga 
CNAE N° 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos 
CNAE N° 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 
CNAE N° 7911-2/00 - Agências de viagens 

CLÁUSULA V - DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO 
A sociedade iniciará suas atividades em 06/08/2018 e seu prazo de duração será por 
tempo indeterminado. 

CLÁUSULA VI- DO CAPITAL SOCIAL 
O capital social será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 
(duzentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em 
moeda corrente do  pals  pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma: 

0 
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Nome dos Sócios Qtd Quotas Valor Em R$ % 

IVONE  LUCIA  GIACOMINI RIBOLDI 190000 190.000,00 95,00 

LUCIUS GIACOMIN1 RIBOLDI 10000 10.000,00 5,00 
, TOTAL: 200000 200.000,00 100,00 

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e 
preço direito de preferência para a sua aquisição se pastas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capitai social. 

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO 
A administração da sociedade será exercida por, LUCIUS GIACOMINI RIBOLDI que 
assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e 
passivamente, judicial ou extrajudícialmente, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no 
interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins 
sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer 
documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em 
estabelecimentos bancários. 

§ 1° Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro 
societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do  art.  1.061 da Lei no 
10.406/2002. 

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE 
O adrninístrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada 
anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do 
imposto de renda. 
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CLÁUSULA XI - DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS 
E PERDAS 
O exercido social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro 
de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os 
lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na 
proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre 
as contas e designarão administradores quando for o caso. 

CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. 
Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) 
na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço 
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou 
suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a 
sociedade poderá  continuer corn  apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta)  
dies.  

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolve em relação a seu sócio, 

CLÁUSULA XIII - DO DESIMPEDIMENTO 
O Administrador declare, sob as penes da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os 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 financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. 
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CLAUSULA XIV - FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de São Simão - GO, para qualquer ação fundada neste 
contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, 
obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em 
uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do 
Estado de Goiás. 

São Simão - GO, 26 de julho de 018 

LUCIUS GIACOMIN1 RIBO DI 
Sócio/Administrador 

 

' 
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IVONE  LUCIA  GIA SMIM RIBOLD 
Sócio 

CIÚS GIACOMINI RIBOLDI 
Sócio/Administrador 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG 

Página 1/1 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de  Goias  - JUCEG 

A Sociedade EXPRESSO RIBOLDI TURISMO LTDA , estabelecido(a) na RUA 02, 00 QUADRA F 
0I;LOTE 15;, RESIDENCIAL CEMIG, São Simão - GO, CEP: 75890-000, requer a Vossa Senhoria o 
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de 
MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 315 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
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