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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NO 

10 
MATRIZ 

ERO DE INSCRIÇÃO 

272.279/0001-16 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

28/02/2008 

NO 

T 
E EMPRESARIAL 

RESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 

TiT  
** 

LO  DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
** 

PORTE 

EPP 

2 
CÓDIGO 

acessórios, 

E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

48,5 -2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, pegas e 
1 exceto tratores 

c• 
2 
2 
6 
1 
0 
4 
4 
7 
7 

13  
4..62-1-00 

DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 

.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e 
ibus 
.22-5-99 - Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino 
.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas 
.31-4-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

- Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e 
gas  

C 

2 
)DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

6-2 - Sociedade Empresária Limitada 

BELA VISTA 
LOGRADOURO NÚMERO 

901 
COMPLEMENTO  
******** AV  

.830-000 1
IF' BAIRRO/DISTRITO 

PARQUE INDUSTRIAL 
MUNICÍPIO  
PINDORAMA 

UP   
SP 

DEREÇO ELETRÔNICO 

ENDIMENTO@JCOLOMBO.COM.BR  
TELEFONE  
(17) 3572-1621 

E 

PI 

E TE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

TUAÇÃO CADASTRAL 

TIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

28/02/2008  
S 

ii 

 OTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

ESPECIAL IITUAÇÃO 
***AAA**  

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  

r

l Ap ovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

E itido no dia 22/08/2022 as 08:49:35 (data e hora de  Brasilia).  Pagina: 1/1 

1/1 



Consulta Cadastral 	 Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp 

Inicia Consultas 	 Atos de Oficio 	 Configuração 	 Sincronismo 	 isenções Energia 	Procurações Eletrônicas 	Encerramento 

Imprimir 	 [ Voltar I 

IE: 529.067.038.115 	 Situação: Ativo  

CNN:  10.272.279/0001-16 	 Data da Inscrição no Estado: 18/08/2008 

Nome Empresarial: TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 	 Regime Estadual: SN 

Regime RFB: SN 

Empresa -  Geral 

Nome Empresarial: TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 

Natureza Jurídica: Seriedade Empresária Limitada 

Data Início da Atividade: 18/08/2008 

CNP3 da Matriz: 10.272.279/0001-16 

Porte: Empresa de Pequeno Porte 

Capital Social: 11$ 300.000,00 

Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL 	 Data inicio do regime: 18/08/2008 

Regime Especial de IE (mica: Não 	 Regime Especial de IE 	Não  
Única por Município: 

I 	 - 
1 	 Participantes 
I ICPF/CNP7 	 Nome 	 Qualificação 	 Participação no  Cap.  Social 	Data de Entrada 

1124.906.518-62  JOSE  CLAUDENIR COLOMBO 	 Sócio 	 25,00 °A, 	 22/03/2019 

Endereço do Participante 

1
1 

I 
1 

Logradouro: RUA PRIMEIRO DE MAIO 

N°: 688 	 Complemento: 

CEP: 15.830-000 	 Bairro: CENTRO 

Município: PINDORAMA 	 UP:  SP 

Contato do Participante 	
_ 

- 
Telefone: (17)3572-1621 	 Fax:  

e-mail:  

I 

1 084.351.138-92  

I Endereço 

LUIS  AUGUSTINHO COLOMBO 	 Sócio-Administrador 	 75,00 % 	 30/07/2014 
. — 	 ---1 

do Participante 

Logradouro: RUA EDUARDO ESPADA 

Ne: 180 	 Complemento: 

CEP: 15.830-000 	 Bairro: RESIDENCIAL MARCELIA 

Município: PINDORAMA 	 UF: SP 

Contato do Participante 

Telefone: (17)3572-1621 	 Fax:  

e-mail:  
- — 	 - 	- 

_ 	 _ 

Estabelecimento -  Geral 

Nome Fantasia:  

CNN:  10.272.279/0001-16 	 Data da Inscrição no Estado: 18/08/2008 

	

IE: 529.067.038.115 	 Data Inicio da  It:  18/08/2008 

NIRE: 35.2.2208106-5 

Situação Cadastral: Ativo 	 Data Inicio da Situação: 18/08/2008 

Ocorrincia Fiscal: Ativa 

	

Tipo de Unidade: unidade produtiva 	 Forrnas do Atuag5o: Estabelecimento Fixo 

— 

Tributário 
_. 

	

Substituto Tributário: Não 	 Desde: 18/08/2008  

	

CPR:  1200 	 Data Inicio da  CPR:  01/03/2009  

CPR-ST: 

28.54-2/00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, 
CNAE Principal: 

	

	 Data Inicio do CNAE Prin.: 21/01/2009 
pavimentação e construção,  peps  e acessórlos, exceto tratores 

CNAE Secundários: 01.61-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 	 Data Inicio do CNAE  Sec.:  17/08/2012 

19.22-5/99 - Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto 	 Data Inicio do CNAE  Sec.:  21/01/2009 



  

Endereço do Estabelecimento 

 

     

     

Logradouro: AVENIDA BELA VISTA 

N°: 901 

CEP: 15.830-000 

Município: PINDORAMA 

Referência: 2 PREDIOS ACIMA DA TORRE DE TELEFONE 

Data de  Mick.  do Endereço: 18/08/2008 

Contato do Estabelecimento 

Telefone 1: (17)3572-1621 

Fax: 

Complemento: 

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL 

UF: SP 

Telefone  2: 

e-mail: ATENDIMENTO@)COLOMBO.COM.BR  

produtos do refino 

29.30-1/01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para carninhões 

29.30-1/03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros 
veículos automotores, exceto caminhões e ônibus 

42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas,  preps  e calçadas 

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem 

46.62-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para 
terraplenagem, mineração e construção; partes e pegas 

77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 

77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes 

DRT: DRT-08 -  SAO  JOSÉ DO RIO PRETO 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 23/02/2018 

Data  Início  do CNAE Sec.: 23/02/2018 

Data  Início  do CNAE Sec.: 17/08/2012 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 17/08/2012 

Data  Início  do CNAE Sec.: 22/03/2019 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 17/08/2012 

Data  Inicio  do CNAE Sec.: 04/10/2011  

Posto Fiscal: PF-10 - CATANDUVA 

Contabilista  

CRC:  1SP065907/0-9 	 CPF/CNPJ: 184.263.288-49 

Nome: MARCO  ANTONIO  PANZA MANZANO BENITES 

Data Inklo do Contabilista no 12/06/2010 
Estabelecimento: 

SituagEo Cadastral: ATIVO 

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista 

Tipo: Residencial 

Logradouro: RUA SANTA CATARINA 

N°: 313 	 Complemento: 

CEP: 15.804-039 	 Bairro: HIGIENOPOLIS 

Município: CATANDUVA 	 UF: SP 

Telefone: (17)3523-2486 	 Fax:  

e-mail:  

Endereço e Contato riâo-Preferenciais do Contabilista 

1 

I 

Tipo: Comercial 

Logradouro: RUA ARACAJU 

N°: 665 	 Complemento: 

CEP: 15.800-250 	 Bairro: CENTRO 

Município: CATANDUVA 	 UF: SP 

Telefone: (17)3521-3932 	 Fax  

e-mail:  

Secretaria da Fazenda do Estado de  Sao  Paulo 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 
CNPJ: 10.272.279/0001-16 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:10:28 do dia 0/07/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 24/01/2023. V 
Código de controle da certidão: 51137.F86F.3496.8C62 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 10.272.279  

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de  
re  ponsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).  

Tr  tando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
d modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
a uela acima informada. 

Certidão n° 	 38481461 	 Folha 1 de 1  

Data e hora da emissão 	22/08/2022 08:55:11 	 (hora de  Brasilia)  

Validade 	 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de  Sao  Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ: 10272.279/0001-16  

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Certidão n° 

Data e hora da emissão 

Validade  

22070514729-97 

28/07/2022 11:07:52 

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada .6 verificação de sua autenticidade no sitio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br  

Folha 1 de 1 



C 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA 
Rua Engenheiro Balduino, 200, Centro - Pindorama/SP 

CEP 15.830-000 - Fone (0xx17) 3572-9900 
Departamento: Langadoria 

to a at 7:65 o A 1) 
498/22 — LPMP 

(HELEN  MONISE DESTRI — 
Lançadora Tributária da Prefeitura Municipal 
de Pindorama, Comarca de Catanduva, Estado 
de São Paulo,  etc.).**********************  

E 
R 

pedido•fonnulado por pessoa 
: 

interessada, para os devidos nrhecessarios, que revendo livros deflançanientos,tados cadastrais, 

guias e demais assentamentos 	arquivados nesta Prefeitura Municipalde Pindorama, deles . 	 . 

verifiquei constar :que -empresa TOESACOLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS 

LTDA - EPP 	leida a Avenida  Belt  Vi 	 Industrial : :Angelo Salvador, 
. - 

Pindorama/SP, CNP  10 2 2.279/Q001-16, inscrição municipal no Mobiliárid,n1:  398208-0, NADA 

DEVE aos 'cofres esta,'Tnunicipalidade com relação Taxa de kieenga,‘ISSQN e IPTU, até a — 	, 

presente data, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos 
, 

tributários  quo  venham a  sr  apurados, e a existência de débito0e ISSQN-db Simples Nacional 

parcelado em andamento : A presente certidão é valida por 30-"dias.„0-REFERIDO E VERDADE. 

Prefeitura Municipal de:.PindoranWeitt 24 • agosto de 2021-********t********************* 

*****************.************ *************** ******* ****************** 
. 	.  

HELEN M SE DESTRI  
Lançadora  Tr butária Municipal 

RG: 4 996.464-2 





Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	10.272.279/0001-16 

Razão SOCiatTERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP 

Endereço: 	AV  BELA VISTA 901 /  PQ  INDUSTRIAL / PINDORAMA / SP / 15830-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS.  

Vat' de:24/08/2022_ a_ 22/09/Z022_  

Certificação Número: 2022082400565110880720 

Informação obtida em 25/08/2022 14:01:22 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

25/08/20 2 14:01 	 Consulta Regularidade do Empregador 

https: /consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf  



Páqina 	de -1  

PODER JUnICAR.1:0 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 10.272.279/0001-16 
Certidão n°: 21412717/2022 
Expedição: 07/07/2022, As 16:39:54 
Validade: 03/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.272.279/0001-16, NÃO CONSTA 
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  

Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

II 11 II II  II 11 PEDIDO N°: 

22/08/2022 	005979,820  

CERTIDÃO N°: 9708539 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no  site  do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DA FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
21/08/2022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP, CNPJ: 10.272.279/0001-16, 
conforme indicação constante do pedido de certidão.************************************************** 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já 
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais 
do Estado de São Paulo. 

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
SPI n°22/2019. 

Esta certidão considera os feitos distribuídos na  la  Instância, mesmo que estejam em 
Grau de Recurso. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A 
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do 
destinatário da certidão. 

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes A matriz e 
As filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes 
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 22 de agosto de 2022. 



0 FRAN IS LIMOLI 
,RG N.° 23.905.180-4 SSP/SP 
CPF N.° 144.306.298-70 

11 	11111111111111LED 
FAINULAIPIZU 

TECNOLOGIR EM PRVIMENTRCRO  

TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA EPP 
Av. Bela Vista, 901 - Pq. Industrial - 15.830-000 Pindorama — SP 

(17) 3572-1621 www.icolombo.com.br  
lac@jcolombo.com.br  

CNPJ: 10.272.279/0001-16 	Insc. Estadual: 529.067.038.115 

Para: MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
Av. Eugenio Voltarei., n° 25, Centro,  Americo  Brasiliense / SP 
CNPJ sob n° 43.976.166/0001-50 

Referente: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.° 052/2022 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.° 0140/2022 

DECLARAÇÃO DE siTuAgÃo REGULAR PERANTE 0 MINISTÉRIO DO TRABALHO 

TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP, Pessoa 
Jurídica» de» direito,  privado; inscrita no» CNPJ n.° 10.272.27910001-16-, Inscrição- Estatluat 
529.067.038.115, estabelecida na Av. Bela Vista, 901, 	Parque Industrial, Município de 
Pindorama, Estado de São Paulo, neste ato representada por,  ANTONIO  FRANCISCO LIMOLI, 
RG n.° 23.905.180-4, CPF n.° 144.306.298-70, interessada em participar do PREGÃO 
PRESENCIAL N° 0052/2022 da Prefeitura Municipal de  Americo  Brasiliense, DECLARA sob as 
penas da lei, que, a empresa esta em situação regular perante o Ministério do Trabalho no 
que se refere 6 observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal 

Pindorama (SP), 01 de Setembro de 2022 
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'TERESA COLOMBO EQU 

 

ENTOS  

 

RODOMI 	 

- 236 
- S. J. Kóo Pr•tci-s  

drIKS. UMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO E  
/ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE  

LIMITADA.  

Alteração no 08  
Os abaixo assinados, 

TERESA APARECIDA ANDREOTTI 
COLOMBO, brasileira, casada no regime da comunhão 
universal de bens, nascida aos 16/11/1950 em Roberto/SP, 
comerciante, portadora do RG 19.874.229 expedido em 
08/07/1985 pela SSP/SP, CPF 084.351.188-51, residente e 
domiciliada na Rua Sete de Setembro, no 922, Centro, em 
Pindorama, Estado de São Paulo, CEP 15830-000, e  

LUIS  AUGUSTINHO COLOMBO, 
brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, 
comerciante, nascido em Pindorama/SP aos 18/11/1969, 
portador do RG 17.619.749-7 expedido em 27/06/2008 pela 
SSP/SP e do CPF 084.351.138-92h• residente e domiciliado na 
Rua Eduardo Espada, no 180, Residencial Marcélia, em 
Pindorama, Estado de São Paulo, CEP 15830-000; 

ft 

Únicos sócios componentes da sociedade limitada com a 
denominação social de "TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS 
RODOVIARIOS LTDA", com sede na Av. Bela Vista, 901, 
Parque Industrial, em Pindorama, Estado de São Paulo, CEP 
15830-000, com contrato social registrado na JUCESP, sob no 
35222081065 em sessão de 28/02/2008, e com ultima 
alteração registrada sob no 073.281/18-9, em sessão de 
23/02/2018, inscrita no %CNPJ sob no 10.272.279/0001-16, 
têm entre si e com o Senhor:- 

JOSÉ CLAUDENIR COLOMBO, brasileiro, divorciado, 
comerciante, nascido aos 05/01/1974 em Pindorama/SP, 
portador do RG 19.874.234 expedido em 	/07/1985 pela 
SSP/SP e CPF 124.906.518-62,  resider 	domiciliado em 



,istro Civil dp.s P2SSO2S 
, 	 :11)Jurf..tml SP 

,507. 

> 
> 
-0 rn 
to —I 
as "" 

too With 
(,, 

Pindorama, Estado de São Paulo, na Rua Pri/meiro de Maio, no 
688, Centro, CEP 15830-000; alterar o referido contrato 
social, conforme segue:- 

a) A sócia TERESA APARECIDA ANDREOTTI COLOMBO, 
possuidora de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil) 
quotas sociais no valor R$ 1,00 (um real) cada, totalizando 
a quantia de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil 
reais) neste ato cede e transfere a quantia de 150.000 
(cento e cinquenta mil) de suas quotas ao Sr  LUIS  
AUGUSTINHO COLOMBO, acima qualificado, pelo valor de 
R$ R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com todos 
os direitos e obrigações a elas inerentes, valor que o 
cedente declara haver recebido em dinheiro, moeda 1 
corrente no pais, dando mutuamente, plena geral e 
irrevogável quitação para nada mais reclamar futuramente. 

b) A sócia TERESA APARECIDA ANDREOTTI COLOMBO, 
agora possuidora de 75.000 (setenta e cinco mil) quotas 
sociais no valor R$ 1,00 (um real) cada, totalizando a 
quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) neste 
ato cede e transfere a totalidade restante de suas cotas ao 
Sr.  JOSE  CLAUDENIR COLOMBO, acima qualificado, pelo 
valor de R$ R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com 
todos os direitos e obrigações a elas inerentes, valor que o 
cedente declara haver recebido em dinheiro, moeda 
corrente no pais, dando mutuamente, plena geral e 
irrevogável quitação para nada mais reclamar futuramente. 
A presente transação é feita com o consentimento do sócio  
LUIS  AUGUSTINHO COLOMBO. 

c)Os sócios decidem alterar o objetivo da empresa de:- 
28.54-2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos de pavimentação, suas pegas e acessórios. 
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões. 
29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, 

exceto caminhões e ônibus. 
19.22-5-99 - Fabricação de produto reparador instantâneo de asfalto 
01.61-0-03 - Serviços preparação de solo para agricultura. 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem. 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas. 
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operad . 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para  cons 	m operador, exceto 

andaimes. 
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PARA:- 
28.54-2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos de pavimeniÍção, suas pegas e acessórios. 
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões. 
29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, 

exceto caminhões e ônibus. 
19.22-5-99 - Fabricação de produto reparador instantâneo de asfalto 
01.61-0-03 - Serviços preparação de solo para agricultura. 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem. 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas. 
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador. 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 

andaimes. 
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e 

construção; partes e pegas. 

d) Os sócios resolvem ainda alterar a Clausula sexta que 
dizia:- "Fica facultado aos sócios, atuando em conjunto ou 
isoladamente nomear procuradores para um período 
determinado, nunca excedente há um ano, devendo o 
instrumento de procuração especificar os atos a serem 
pelos procuradores", para:- "Fica facultado ao sócio  
LUIS  AUGUSTINHO COLOMBO, atuando isoladamente, 
nomear procuradores para um período determinado, 
nunca excedente há um ano, devendo o instrumento 
de procuração especificar os atos a serem praticados 
pelos procuradores. 

Parag. Único:- Fica facultado aos sócios, atuando em 
conjunto ou isoladamente nomear procuradores para 
fins específicos de participação em licitações 
públicas. 

Diante das modificações ocorridas, as cláusulas 
SEGUNDA, TERCEIRA, QUINTA e SEXTA do Contrato 
Social, passam a vigorar com a seguinte redação:- 

CLAUSULA SEGUNDA (do contrato social): 
A sociedade terá por objetivo os seguintes ramos de 

atividade:- 
28.54-2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos de pavimentação, suas pegas e acessórios. 
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões. 
29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, 

exceto caminhões e ônibus. 
19.22-5-99 - Fabricação de produto reparador instantâneo de asfalto. 
01.61-0-03 - Serviços preparação de solo para agricultura. 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem. 
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42.13-8-00 - Obras de urbanização - 	praças e calçadas. 
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador. 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 

andaimes. 
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e 

construção; partes e pegas. 

CLAUSULA TERCEIRA (do contrato social): 
0 capital social será de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas sociais no 
valor de R$ 1,00 (um real) cada, integralizadas no ato da 
assinatura deste contrato, em dinheiro, moeda corrente do 
Pais e assim distribuídas entre os sócios:- 

Nomes dos Sócios Quotas R$  
LUIS  AUGUSTINHO COLOMBO 225.000 225.000,00  
JOSE  CLAUDENIR COLOMBO 75.000 75.000,00 

TOTAL 300.000 300.000,00 

Parágrafo Único:  A responsabilidade dos sócios é limitada 
ao montante do capital social, nos termos do artigo 1.052 - 
Código Civil / 2002 e restrita ao valor de suas quotas sociais, 
mas todos respondem solidariamente pela total integralização 
do capital social. 

CLAUSULA QUINTA (do contrato social): 
A administração da sociedade caberá ao sócio  LUIS  

AUGUSTINHO COLOMBO isoladamente, ao qual caberá a 
responsabilidade ou a representação ativa e passiva, judicial 
e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da 
sociedade, ficando vedado seu uso em cartas de fianças, 
avaes, endossos de favor ou outros documentos análogos que 
possam acarretar responsabilidades à sociedade. 

Paragrafo Único:  Nos termos do artigo 1.061 da Lei 
10.406/2002, fica permitida a alteração deste contrato para a 
nomeação de administradores não integrantes do quadro 
societário, desde que aprovados pelos sócios. 

CLAUSULA SEXTA (do contrato social): 
Fica facultado ao sócio  LUIS  AUGUSTIN 	COLOMBO, 

atuando isoladamente, nomear procura um período 
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determinado, nunca ex-c.ednte há um 
instrumento de procuração especificar 
praticados pelos procuradores. 

Parag. Único:-  Fica facultado aos sócios, atuando em 
conjunto ou isoladamente nomear procuradores para fins 
específicos de participação em licitações públicas. 

Após concretizadas as alterações acima, os 
sócios resolvem consolidar o Contrato Social desta 
empresa, conforme segue a baixo:- 

CLAUSULA PRIMEIRA  
A sociedade ora constituída girará sob a denominação 

social de "TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS 
RODOVIARIOS LTDA" e terá sua sede na Av. Bela Vista, no 
901, Parque Industrial, em Pindorama, Estado de São Paulo, 
CEP 15830-000. 

Parágrafo Único - Observada as disposições da legislação 
aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências 
e escritórios em qualquer parte do território nacional, a 
critério dos sócios. 

CLAUSULA SEGUNDA: 
A sociedade terá por objetivo os seguintes ramos de 

atividade:- 
28.54-2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos de pavimentação, suas pegas e acessórios. 
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões. 
29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, 

exceto caminhões e ônibus. 
19.22-5-99 - Fabricação de produto reparador instantâneo de asfalto. 
01.61-0-03 - Serviços preparação de solo para agricultura. 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem. 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas. 
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador. 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 

andaimes. 
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e 

construção; partes e pegas. 

CLAUSULA TERCEIRA: 
0 capital social será de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), dividido em 300.000 (trezentas mil qu as sociais no 	°\--•
\ valor de R$ 1,00 (um real) cada, integra z as no ato da 
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assinatura deste contrat,-  -e-m dinheiro, moeda corrente do 
Pais e assim distribuídas entre os sócios:- 

Nomes  dos  Sócios  Quotas R$ 
LUIS AUGUSTINHO COLOMBO  225.000 225.000,00 
JOSE CLAUDEN/R COLOMBO  75.000 75.000,00 

TOTAL 300.000 300.000,00  

Parágrafo Único:  A responsabilidade dos sócios é limitada 
ao montante do capital social, nos termos do artigo 1.052 - 
Código Civil/2002 e restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela total integralização do 
capital social. 

CLAUSULA QUARTA: 
A sociedade terá prazo indeterminado de duração. 

CLAUSULA QUINTA: 
A administração da sociedade caberá ao sócio  LUIS  

AUGUSTINHO COLOMBO isoladamente, ao qual caberá a 
responsabilidade ou a representação ativa e passiva, judicial 
e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da 
sociedade, ficando vedado seu uso em cartas de fianças, 
avaes, endossos de favor ou outros documentos análogos que 
possam acarretar responsabilidades à sociedade. 

Paragrafo Único:  Nos termos do artigo 1.061 da Lei 
10.406/2002, fica permitida a alteração deste contrato para a 
nomeação de administradores não integrantes do quadro 
societário, desde que aprovados pelos sócios. 

CLAUSULA SEXTA: 
Fica facultado ao sócio  LUIS  AUGUSTINHO COLOMBO, 

atuando isoladamente, nomear procuradores para um período 
determinado, nunca excedente há um ano, devendo o 
instrumento de procuração especificar os atos a serem 
praticados pelos procuradores. 
Paragrafo. Único;-  Fica facultado aos sócios, atuando em 
conjunto ou isoladamente nomear procura es para fins 
específicos de participação em licitações 	licas. 

6 
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CLAUSULA SÉTIMA: 	„ 
Pelo exercício da administração, o administrador  LUIS  

AUGUSTINHO COLOMBO terá direito a uma retirada mensal 
a titulo de  pro  labore, cujo valor será convencionado entre os 
sócios, de comum acordo.  

CLAUSULA OITAVA: 
Os sócios que representam a maioria do capital social 

poderão promover a alteração do contrato social, 
independente do consentimento expresso ou tácito, por parte 
dos demais sócios, especialmente no que tange a exclusão de 
sócio que passe a colocar em risco a continuidade da 
empresa, em virtude de atos de inegável gravidade. 

Parágrafo Único:  A exclusão do sócio somente poderá ser 
determinada em reunião especialmente convocada para esse 
fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu 
comparecimento e o exercício do direito de defesa. 

CLAUSULA NONA: 
O sócio retirante, após  guitar  todas as obrigações com a 

pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas 
decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica 
livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades 
posteriores a data de averbação de sua saída. 

CLAUSULA DÉCIMA:  
O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada 

ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e as 
demais demonstrações financeiras e será efetuada a apuração 
dos resultados com observância das disposições leg is 
aplicáveis. 

Parágrafo Único:  Os lucros ou prejuízos apurados  sera  
distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suá 
participação no capital social da sociedade. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
O falecimento de um dos sócios não implicará dissolução 

da sociedade, que prosseguirá com os sóçJpsj.einanescentes, 
devendo os herdeiros do sócio falecido s 	admitidos no 

7 



Civil dsf'v.f,svas 

• • 	•,..:10rnri‘r,/ SP 

16ao Paulo m I - 	I  

quadro societário da erri'p'res-a com o or  relativo às suas 
quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos 
apurados até a data do falecimento, mediante levantamento 
de balanço geral especifico para este fim. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
As quotas de capital da sociedade não poderão ser 

alienadas a terceiros estranhos ao quadro social sem o prévio 
consentimento do outro sócio, ao qual fica assegurada a 
preferência na aquisição, em igualdade de condições, devendo 
o sócio retirante oferecer ao outro sócio, sempre por escrito, 
em correspondência a ele dirigida na qual constem as 
condições da alienação, para que este se manifeste sobre o 
exercício da preferência no prazo de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo Único:  Findo o prazo de 30 (trinta) dias para o 
exercício da preferência sem que o sócio tenha se 
manifestado, as quotas poderão ser cedidas ou alienadas a 
terceiros. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá 

notificar o outro sócio, por escrito, com antecedência  minima  
de 30 (trinta) dias e seus haveres lhes serão pagos, após o 
levantamento de balanço geral da sociedade especifico para 
este fim, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e 
sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 (sessenta) 
dias contados da data da retirada do sócio. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: 
A regência supletiva da sociedade limitada dar-se-6 pelas 

normas regimentais da Sociedade Anônima, Lei 6.404/76. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: 
Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei 

10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica 
expresso que os sócios não respondem subsidiariamente 
pelas obrigações sociais da sociedade. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: 
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Os administradores^6e-ciaram, sob as penas da lei, de 
que não estão impedidos de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, 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. 

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA: 
Fica eleito o foro da Comarca de Catanduva/SP para 

qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, lavram o presente 
em três vias de igual teor, que serão assinadas pelos sócios, 
na presença de duas testemunhas. 

Pindorama, 15 de março de 2019. 

TE  ESA  APARECIDA 
ANDREOTTI COLOMBO 

Sócia retirante 

LUi4 1  GUSTINHO 
CO OMBO 

Sócio remanescente  

JO 	CLAUDENIR COLOMBO 
Sócio admitido 

Testemunhas 

PRISCILA DE OLIVEIRA 
RG 45.586.104-3 SSP/ SP 

CPF 329.311.888-75 

k/t12,12A, yaLSWAtzw-vkb-
ROSEL—  NE RIGOLDI 

FERNANDES 
RG 26.431.488-8 SSP/SP 

CPF 251.197.058-98 
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