
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  
AV.  EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150 

REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS 	 Pil4A.B 

2019 	
. 
" 

RCMS N° 0924 
Ficha 

381 

Tipo 

Ordinário 

Data 

27/03/2019 

Prazo de Entrega 
9- 05 dias úteis do 
recebimento da 

Processo 

. 	 . 

Licitacao Modalidade Licitação 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N° Ata de Registro 

Estoque: 	ALMOXARIFADO CENTRAL 	
Fornecedor 1: SCACHE ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 14262369000187 
Fornecedor 2: LAFAR ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI ME - CNPJ/CPF: 

Destino: 	URBANISMO 	 27899360000123 

Requerente: 	ANDRE OLIVEIRA 	
Fornecedor 3: MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELI -  CNPJ/CPF: 25183721000105 

. 	. 
Unidade: 	02.13.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 
Executora: 	02.13.01 URBANISMO 
Despesa: 	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Recurso: 	011100000 QERAL 
Ação: 	2009 SERV gos DE URBANIZAÇÃO 	 R$ 

QUANTIDADE CÓDIGO UND 
' 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA 
FORNECEDOR 

01 0
FORNECEDOR 

2 0
FORNECEDOR

3 

1,00 sv PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE 

21 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME NBR-9050, 

CONSIDERANDO  MAO  DE OBRA E MATERIAL. 

25.200,0000 18.060,0000 16.936,9200 

TOTAL 25.200,00 18.060,00 16.936,92 
_ 

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO 	16.936,92  

Observação: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE 21 RAMPAS DE ACESSIBILIDAD 	0 	nbr-9050, 

CONSIDERANDO  MAO  DE OBRA E MATERIAL. 

.. 
\ 

1 
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SCACHE E GENHARIA LTDA-EPP 

Eng° Alexandre Belardinuci scache 
CREA 5061813946 

SCACHE ENGENHARIA LTDA-EPP 
Telefone: (16) 3214 8914 — cel. (16) 99714 7657 

CNPJ 14.262.369/0001-87 - Insc. Municipal 1244571 
scache.eng@gmail.com  

Ao 
Arq° Gabriel Cindio 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE 

Assunto: 	PROPOSTA COMERCIAL  

Ref.: 	Rampas de acessibilidade 

1. 	Objeto 

• Execução de 21 Rampas de Acessibilidade no Município de Américo Brasiliense/SP. 

2. 	Especificações dos serviços 

• Execução de 21 rampas de acessibilidade, conforme NBR-9050, considerando mão de obra e 

material. 

• Será utilizado concreto usinado fck 20 MPA, com pintura na cor amarela conforme NBR-9050, 

pintura das rampas e descarte do entulho. 

• Será de nossa responsabilidade toda a execução, sendo: mão de obra, materiais e consumiveis a 

serem utilizados, bem como todas as ferramentas e equipamentos conforme as NRs e padrões de 

segurança. 

3. 	Custo, condições e prazos. 

• Valor R$25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) (PLANILHA DE CUSTO: ANEXO); 

• Será emitida  ART  e Nota fiscal referente ao serviço executado; 

• Disponibilidade de inicio: Imediata; 

• Prazo para execução: 10 dias após a liberação da Ordem de Fornecimento. 

• Validade da proposta: 30 (trinta) dias 

Araraquara 16 de outubro de 2018 

Rua Lazaro Camargo Ehmke, 290— Jardim Pinheiros - ARARAQUARA —CEP 14811-423 



SCACHE ENGENHARIA LTDA-EPP 
Telefone: (16) 3214 8914 — cel. (16) 99714 7657 

CNPJ 14.262.369/0001-87 - lnsc. Municipal 1244571 
scache.eng@gmail.com  

ANEXO 

PLANILHA DE CUSTO 

Item Descrição Unidade Quanti- 
dade  

Valor 
Unit.  

Valor 
Total 

01 Rampas de acessibilidade 
1.1 Execução de rampas de acessibilidade 

Conforme a NBR-9050, incluso pintura 
e piso tátil 

Unid. 21 1.200,00 25.200,00 

VALOR TOTAL DO ITEM 25.200,00 

• 
SCACHE ENL3EN AftlX LTDA-EPP 

Eng° Alexandre Belardinuci scache 
CREA 5061813946 

Rua Lazaro Camargo Ehmke, 290— Jardim Pinheiros - ARARAQUARA — CEP 14811-423 



Segue Orçamento! 

att. 

Alexandre Belarclinuci  Scathe  
Engenheiro Civil! Agrimensor  
Scathe  Engenharia Ltda.-EPP 
(16)3214-8914 (16)99714-7657 
scache.erigggmail.com  

Em seg, 15 de out de 2018 is 10:33, Gabriel <planejamentogarnencobrasiliense sp.gov.br>  escreveu: 

Prezados. 

o atiii Ebir Ir Ferramentas Aões Ajuda 

J.-ILI:Iv° • :4 D.r, 	i.-',.;.fiesponcler [---41Responder a Todos 	>Encammnhar 	y.  :0 7 .LS Enviar/Reçeber  :'. e.squisar cat. de end, 

Email 	 « J Caixa de Entrada 	 Orçamento 

SCACHE ENGENHARIA LTDA iscache.eng@gmaiLcorn]  

Clique  agapa baricar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o  Outlook  Impediu o  download  automático de algumas imagens desta 
mensagem„ 

Pa-  ter 16/10/2018 15134 
Gabriel 

L.(  Mensagem  I 't RampasAcessibilidade.odf (143 KB) 

Caso tenham interesse, preciso de um orçamento para: 

Pastas Favoritas 

L.:3 Cabal de Entrada (4) 

1.;-.3 Item Enviados 

Pastas de Email 

øI  Todos os  [tens de Email 

3 	Pastas Particulares 
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L 	Caixa de  Saida  
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Itens Excluídos 

Lixo eletrônico 
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(.4 Pastas de Arquivos Mortos  

Li Email 

	 Calendirio  
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- 
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	 lv 

- --- 
Orgarnzado per. Data,  

td  Ontem  

JON1LDA RODRIGUES ter 23:30 
RESERVA 20186967142 HOTEL VI... 

JONILDA RODRIGUES ter 18:47 
RESERVA 20166967142 HOTEL VI... 

Gabinete - Amitico Brasiliense 
TCESP - URGENTE • Req...  it  

SELA Piracicaba 	ter 16:26 - 
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; 	:7711E,  
, 
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IMPORTANTE; Oficio Circular 	19 

5iinana Passada 
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Projeto de Terraplanagem 	10 • 

SELA -Piradcaba 	qua  10/10 
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Objeto-  Execug10 de rampas de acessibilidade conforme a NBR-9050, em vários pontos da cidade de  Americo  
Brasiliense. 
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Nova Europa, 16 de outubro de 2018. 
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PROPOSTA COMERCIAL 

ORÇAMENTO EXECUÇÃO RAMPA DE ACESSO 

PROPONENTE: LAFAR ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME  
CNPJ: 27.899.360/0001-23 
INSC. ESTADUAL: 477.011.428.116 
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 222, CENTRO, NOVA EUROPA, SP. 
CEP: 14920-000 
TEU FAX: (016) 3387 1296 / (16) 99795 9080  
e-mail:  lafareng@gmail.com  

Objeto: Contratação de empresa especializada para Execução de Rampa de Acessibilidade para 
portadores de necessidades especiais, conforme NBR 9050. 

Quantidade: 21 (vinte e uma) rampas 
Prego Unitário: R$ 860,00 

Preço Total Geral por extenso:  R$ 18.060,00 (Dezoito mil e sessenta reais). 

Prazo de execução das obras:  30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da "Ordem de 
Serviço" pela contratada para o inicio dos serviços. 

Validade da proposta:  60 (sessenta) dias. 

Declarações: 

Declaro, sob as penas da lei, assumo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
venham a ser verificados na elaboração das propostas. 

Declaro que a proposta apresentada abrange todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do 
objeto desta licitação, incluindo-se as despesas de mão-de-obra e adequações necessárias, 
remunerações, ensaios requisitados pela Prefeitura Municipal de  Americo  Brasiliense, todos os materiais 
e demais componentes a serem utilizados, conforme previsto no projeto, transportes, fretes, bem como, 
todos os encargos sociais, trabalhistas, securitários, tributários, previdenciários e outros decorrentes ou 
que venham a ser devidos em razão do objeto ora licitados, despesas indiretas decorrentes de 
prorrogações de prazo de execução, alterações de cronogramas físico-financeiros, ficando certo e 
ajustado que não caberá à administração quaisquer outros custos adicionais, diretos ou indiretos. 

Declaro que inexistenn fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. 
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Fone: (16) 3392-4243 

Solicitante, Prefeitura Alimicipal de  Americo  Brasiliense 

Setor: Departamento de Engenharia 

Assunta Execução de Rampas de Acesso Para Caderantes 

Local Rua Gentil Prudente  Correa  

REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL 

BARROSO RIOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-EPP, localizada na Rua das Grevilhas n° 2 10-fardnn 

Pfimavera, - Américo Brasiliense/SP, inscrita no CNPJ sob n° 17483.583/0001-51, representada pela 

sua sócia administrativa a Sra. ANTONIA ALEXANDRINA PINTO BARROSO RIOS Temos a honra de 

apresentar nosso orçamento para os serviços conforme descrito abaixo. 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS CONFORME VISITA EFETUADA NO LOCAL 

DESCRIÇÃO Quant Valor 
Serviço de Acessibilidade Conforme  NR-9050 

Execução de Rampas de Acesso 21 R$ 20.580,00 

TOTAL R$ 20.580,00 

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 

Fornecer Todos Matérias Para Execução dos Serviço, Exclusive as tintas 
Fazer Limpeza da obra no termino dos Serviços, Varrição, retirada de resíduos, Retirada 
de Entulhos, Inclusive Bota Fora, na dista de ate 10 km. 
Fornecer Transportes para os funcionários, fornecer EPIs necessários, como, luvas, 
protetor auricular, botina  etc.  

Obs. Auxiliar seus funcionários em suas tarefas, todas atividades com executar serviços 
com segurança 

PRAZO PARA INICIAR OS SERVIÇOS 
Imediato 

Valor da Proposta: R$ 20.580,00 (Vinte Mil e Quinhentos e Oitenta Reais) 

Obs. Todos Nossos serviços são realizados com segurança. 

Américo Brasiliense, 05 de Outubro de 2018. 

Barroso Rios Serviços e Comercio Ltda. 



MARCEM1X  Tel.: (16) 3358 - 0304. (11) 95456 - 2410 

Araraquara, 15 de outubro de 2018. 

A/C BENEDITO GABRIEL CINDIO 
Departamento: ENGENHARIA 
Assunto: Execução de Rampas de acessibilidade. 
Local:  Americo  Brasiliense 

A empresa MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELI com sede na Avenida Francisco 
Justo,417 -  JD. SAO  JUDAS TADEU - AMÉRICO BRASILIENSE - SP, inscrita no CNPJ 
sob o n° 25.183.721/0001-05 vem através desta. 
Apresentar proposta comercial de  Mao  de obra geral e material conforme segue abaixo. 

ORÇAMENTO DE  MAO  DE OBRA E MATERIAL. 

ESCOPO 

Item Descrição Unidade Quant. Valor  Unit  R$ 

01 

Rampas de acessibilidade, 
utilizando concreto fck 20 MPA, 
com. 
Pintura na cor amarela conforme a 
NBR 9050 

21 21 
806,52 

Valor total 16.936,92 

0 valor total do orçamento cabe à importância de: R$ 16.936,92 
(DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS 

CENTAVOS). 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA 
Fornecer mão de obra qualificada; 
Fornecer todas as ferramentas necessárias, 
Recolher todos os encargos fiscais e sociais; 
Fornecer todos os EPI' s necessário para execução do serviço 
Executar os serviços com segurança 

- 	Sem mais no momento, colocamos à disposição de V.S.  
Para quaisquer esclarecimentos finamo-nos mui. 

MAR 	uONSTRUTOTA EIRELI 
CN J-  25.183.721/0001-05 



• a 	• 	a 
OOOOO 

a.. 
• 

•• 
• 

a• 
'a 

• • • • e. • • • 
• • • • • •• 

• • ••111 • • 

• ••• • • • • 
• e e • O •• •• 4,  • 

• • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • • 
••• • ••• ••• 00• 0 

JUCESP PROTOCOLO 
2.166.911/18-3 

111111111111111111111111N1111]jj, 

ML Administrnio de Cond. E Serviços Lttia - ME 
Alameda Paulista, n°  1884 -3d Paulistano 

CEP; 14810-282 I Araraquara/SP 

E-mait amlexpediente@gmeiLcom 

ALTERACÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL 
DE REPONSABILIDADE LIMITADA 

MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELI 

LUCIANA RODRIGUES PAVÃO,  brasileira, nascida em 24/07/1973, casada 
sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, portadora da cédula de 
identidade RG n.° 26.878.883-2 emitido em 21/07/2017 — SSP/SP e do CPF n.° 
222.799.338-37, residente e domiciliada na cidade de Araraquara, Fstado de São 
Paulo, na Alameda Paulista no 1884 — Piso Superior, Jd. Paulistano, CEP 14810-
282, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada,„ Arirang 
Restaurante Eireli — ME, com sede na Av. Luiz Alberto n.° 619- Vila Velosa, 
CEP: 14806-005 em Araraquara/SP, sob o NIRE 3560137698-5, inscrita no 
CNPJ sob o n.° 25.183.721/0001-05, resolve fazer sua primeira alteração 
conforme cláusulas a seguir: 

"CLÁUSULA PRIMEIRA" 

Neste ato 6 transferida a titularidade da empresa para o Sr. JOÃO PAULO 
BARBOSA BRAGA, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade n." 
37.974.967-1 emitido em 03/SET/2011 E CPF n.° 508.971.538-63, nascido cm 
08/09/2000 natural de Coroatá — MA, residente na Av. Francisco Justo, n.° 417, 
São Judas Tadeu em  Americo  Brasiliense/SP, CEP: 14820-000. 

"CLAUSULA SEGUNDA" 

A partir desta data, o titular resolve alterar o endereço Av. Francisco Justo n.° 
417 — São Judas Tadeu em Américo Brasiliense, CEP: 14820-000. 
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IlL AidmIntstracio de Cond. E Servicos Ltda - ME 
Alameda Paulista, n 1884 	Paulistano 

CEP: 14810-282 I Araraquara/SP  
E-mail:  amlexpediente@gmaiLcom  

Ato Constitutivo, em confounidade com a Lei 10.406/02 — Código Civil 
Brasileiro como segue: 

"CLAUSULA PRIMEIRA" 
DA DEMONINAÇÃO 

A empresa gira sob a denominação MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELI,  
tell  sua sede na Av. Francisco Justo n.° 417 — São Judas Tadeu  ern  Américo 
Brasiliense, CEP: 14820-000. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Observada as disposição da legislação, a empresa 
poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais, agências ç escritórios 
em qualquer parte do território nacional, a critério do titular, mediante alteração 
do presente ato. 

"CLAUSULA SEGUNDA" 
DO OBJETO DA EMPRESA 

A empresa tem por objetivo a exploração do ramo de: Construção de Edificios, 
Atividades Paisagisticas, Obras de Fundações, Obras de Terraplanagem, 
Construção de Rodovias e Ferrovias, Obras de Urbanização ruas, praças e 
calçadas, Construção de redes de abastecimento de Agua, coleta de esgoto e 
construção correlatas, exceto obras de irrigação, Instalação e manutenção 
elétrica, Instalação hidráulicas, sanitárias e de  Cris,  Serviços de pintura de 
edifícios em geral, Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção 
sem operador, exceto andaimes, Serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo, Medição de consumo de energia elétrica, Os e Agua, Coleta 
de Resíduos não perigosos, Obras de Acabamento da Construção, 
Atividade de limpeza, Preparação de documentos e serviços especializados 
de apoio administrativo, Serviços Combinados para apoio a 
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ML Administracjo de Cond E Servicos Ltd. - ME 
Alameda  Paulista,  no 1884 —Jd  Paulistano  

CEP: 14810-282 l Araraquara/SP 
E-mail: amlexpediente@qmail.com  

"CLÁUSULA TERCEIRRA" 

A partir desta data, o titular resolve aumentar o capital da empresa para R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), devidamente subscrito e integralizado, em 
moeda corrente nacional. 

"CLAUSULA QUARTA" 

A partir desta data, o titular resolve alterar a Denominação para MARCEMIX 
CONSTRUTORA EIRELL 

"CLÁUSULA QUINTA" 

A partir desta data, o titular resolve alterar o Ramo de Atividade para: 
Construção de Edifícios, Atividades Paisagísticas, Obras de Fundações, 
Obras de Terraplanagem, Construção de Rodovias e Ferrovias, Obras de 
Urbanização ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento 
de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação, 
Instalação e manutenção elétrica, Instalação hidráulicas, sanitárias e de 

Serviços de pintura.  'de edifícios em geral, Aluguel de Máquinas e 
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo, Medição de consumo de 
energia elétrica, gás e água, Coleta de Resíduos não perigosos, Obras de 
Acabamento da Construção, Atividade de limpeza, Preparação de 
documentos e serviços especializados de apoio administrativo, Serviços 
Combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Comercio 
Varejista de materiais de construção, Serviços de Engenharia. 

"CLÁUSULA SEXTA" 

Estando o titular JOÃO PAULO BARBOSA BRAGA, já qualificado, justo e 
decidido, resolve promover Reedição e Atualização de todas as cláusulas do 



• • 	• 	S 	•e• 
****** • 

*WS 
• • 

• • C • Cl• • e 
• • • • e • ** 

• é • ••• • • 

• e•• I • • • 
• e • •• •• •• • • 

• • • • • • 
• • • • • e. 

• • • • • • • 
.11•• • ••• ••• ••• • 

• • 

• • • 
• •• 
••• • 

ML Admtnistruâo de Cortd E Servlcos Ltda - ME 
Alameda Paulista, n° 1884 —1d Paulistano 

CEP: 14810-282 I Araraquara/SP  
E-mail:  amlexpediente@gmail.com  

edifícios, exceto condomínios prediais, Comercio Varejista de materiais de 
construção, Serviços de Engenharia. 

"CLAUSULA TERCEIRA" 
DO PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA 

O inicio da atividade ocorreu em 04 de Julho de 2016, e será por tempo indeterminado. 

"CLÁUSULA QUARTA" 
DO CAPITAL DA EMPRESA 

0 capital da empresa é de 14 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), totalmente 
subscrito e integrali7Ado em moeda corrente do pais, de responsabilidade do titular: 

Parágrafo único: A responsabilidade do titular 6 restrita ao valor do capital 
integralizado. 

"CLÁUSULA QUINTA" 
DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa será administrada pelo titular JOÃO PAULO BARBOSA BRAGA,  acima 
qualificado, com todos os poderes necessários para fazer uso da denominação, bem 
como para gerir os negócios e representar a empresa, ativa e passiva, judicial e 
extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de 
interesse da empresa, inclusive perante terceiros, repartições públicas federais, estaduais 
e municipais, autarquias e órgãos previdenciários. 

"CLAUSULA SEXTA" 
DOS PROCURADORES 

Faculta-se o titular, nomear procuradores para representa-lo por um período 



• • 	• 	• 	ela • • • 
****** • I • 
• e 	• 	• 	• • • • • 
• • 	• 	• 	• • • * 

• • • 	•*S I• 

• • • • 	• 	o • 
• o r • 	• • • • • • 

• • • 	II • • 
• • • • • • • 

• • • lo • • 
• • • • • • • 	• • 0 • • • • 

• 
• • 	• 	• 

• • 	• 
• • 	• 

• • 	• 
• ib • 	• 

Alameda Paulista, M.  1884 —1d Paulistano 
CEP: 14810-282 Araraquara/SP  

E-mail:  amlexpediente@gmail.com  

determinado, nunca excedente este há um ano, devendo constar no instrumento de 
mandato, de forma especifica, os atos e poderes a serem praticados pelos outorgados. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As procurações outorgadas pela empresa deverão especificar 
expressamente os poderes conferidos e determinar prazo de validade limitado no 
máximo 01 (um) ano, com exceção das procurações  "ad  judicia", que poderão ser 
outorgadas por prazo indeterminado. As procurações outorgadas a empregados da 
empresa são automaticamente revogadas com o tamino do contrato de trabalho. 

"CLAUSULA SETIMA" 
DO TÉRMINO DE EXERCÍCIO E LEVANTAMENTO DO BALANÇO 

PATRIMONIAL 

O exercício terminará em 31 de Dezembro de cada ano, proceder-se-á a elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, bem como 
serão efetuados a apuração dos resultados com observância das disposições legais 
aplicáveis, cabendo o titular, os lucros ou prejuízos apurados. 

"CLÁUSULA OITAVA" 
DA INTERDIÇÃO OU FALECIMENTO DO TITULAR 

Ocorrendo a interdição ou falecimento do titular, a empresa continuará exercendo suas 
atividades com o curador nomeado, herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou 
inexistindo interesses destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado para este fim. 

"CLÁUSULA NONA" 
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

O titular e administrador JOÃO PAULO BARBOSA. BRAGA. declara, sob as penas 
da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou 
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ML AdmInistraçio de Cond. E  Serviços  Ltda - ME 

Alameda Pautista, F1 1884 —1d Pautistano 
CEP: 14810-282 Araraquara/SP 

E-mail.: amtexpediente@gmaitcom 

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 falimen  tar,  
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 propriedade. 

"CLÁUSULA DÉCIMA" 

DA REGÊNCIA SUPLETIVA 

A regência supletiva da empresa individual de responsabilidade limitada dar-se-á no que 
couber, as regras previstas para as sociedades limitadas, nos termos do artigo n.° 980 — 
A, paragrafo 6a,da Lei n.° 10.406/2002. 

"CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA" 

DA DECLARAÇÃO ÚNICA EMELI 

0 titular da empresa JOÃO PAULO BARBOSA BRAGA,  declara Sob as penas da 
lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedida 
para constituir a presente EIRELI, nos termos do artigo 980- A, paragrafo 2' da Lei n.° 
10406/2002. 

"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA" 
DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Américo Brasiliense, para dirimir quaisquer dúvidas 
decorrentes do presente instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes desde instrumento, renunciando a qualquer outro, por 
mais privilegiado que possa ser. 

E, por estar de acordo, ratifica e outorga o presente instrumento, pelo que a parte firma-
o em 3 (três) vias de igual teor 
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ML Administracão de Cond. E Serviços Lida - ME 
Alameda Paulista, n° 1884 —Jd Paulistano 

CEP: 14810-282i Araraquara/SP  
E-mail:  a mtexpediente@gmailcom 

Araraquara/SP, 21 de Novembro de 2018. 

-471,(J/10 	 9"--
JOAO PAULO BARBOSA BRAGA 
RG: 37.974.967-1 SSP/SP 

LUCIANA ÓRIGUES PAVÃO 
RG: 26.8/78.883-2 

Testemunhas: 

 

Alaim..A (LI) ratki-Q  
MAURÍCIO PAVA-0 
RG: 21.381.659 SSP/SP 

ELI BETE ALVES BARBOSA  BRA  A 
RG: 34.246.856-X SSP/SP 



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo 
Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços 
Departamento de Registro Empresarial e Integração — DRE1 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação JUCESP 

EVotiv SZtb Paulo  

Declaração 

Eu, JOÃO PAULO BARBOSA BRAGA, portador da Cédula de Identidade n° 37.974.967-1, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF sob n° 508.971.538-63, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa 
MARCEM1X CONSTRUTORA EIRELI, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) 
AVENIDA FRANCISCO JUSTO, 417,  SAO  JUDAS TADEU, SP, Américo Brasiliense, CEP 14820-000, para exercer 
suas atividades regularmente, DEVERA obter CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VALIDO, obtido 
pelo sistema Via Rápida Empresa — Modulo de Licenciamento Estadual, nos termos do artigo 7°  do Decreto n° 
55.660, de 30 de março de 2010. 

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de 
atividades, ou qualquer outra das condições determinantes a expedição  do Certificado de Licenciamento Integrado, 
implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo. 

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por 
representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro 
empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio,  au  contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) diretamente no  site  da Jucesp, através do modulo de licenciamento, mediante uso da  respective  

certificação digital. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

  

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

25.183.721/0001-05 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

11/07/2016 

NOME EMPRESARIAL 

MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
.******* 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 -  Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 -  Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 

AV  FRANCISCO JUSTO 
NÚMERO 

417 
COMPLEMENTO  

CEP 

14.820-000  
BAIRRO/DISTRITO 

SAO  JUDAS TADEU 
IMUNICÍPIO 

AMERICO BRASILIENSE 
UF 
SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
AMLEXPEDIENTE@GMAIL.COM  

TELEFONE 

(16) 3461-2537 1(16) 9722-6810 

[
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*..** 

1.  SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

11/07/2016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

08/01/2019 	 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

  

Contribuinte, 

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

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 08/01/2019 ás 13:17:30 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/1 

 

http://www.receita.fazenda.govbr/PesscaJuridica/CNPJ/crlp;reva/Cnpjrevq_Solickacao.asP  
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08/01/2019 	 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Consulta QSA / Capital Social 
	

Voltar 

Preparar Página 
,41  para impressão 

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

2/2 http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp  



08/01/2019  Consulta Pública ao Cadesp 

Consulta Pública ao Cadastro 	 Cadastro de Contribuintes de 
ICMS 
	

ICMS - Cadesp  
(xi  

Código de controle da consulta: 4a54b262-db6e-4119-bb6e-637bf7206859 

Estabelecimento 

IE: 	166.041.026.110  

GNP):  25.183.721/0001-05 

Nome Empresarial: MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELI 

Nome Fantasia: 

Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) 

Endereço 

Logradouro: AVENIDA FRANCISCO JUSTO 

N°: 417 	 Complemento: 

CEP: 14.820-000 	 Bairro:  SAO  JUDAS TADEU 

Município: AMERICO BRASILIENSE 	 UF: SP 

Informações Complementares 

	

Situação Cadastral: Ativo 	 Data da Situação Cadastral: 12/07/2016 

	

Ocorrência Fiscal: Ativa 	 Posto Fiscal: PF-10 - ARARAQUARA 

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL 

Atividade Econômica: Construção de edifícios 

Informações  NF-e 

Data de Credenciamento como emissor de  NF- 13/07/2016 
e: 

Indicador de Obrigatoriedade de  NF-e: Obrigatoriedade Total 

Data de Inicio da Obrigatoriedade de  NF-e: 01/10/2018 

I Voltar 

Observagao; 05 dados actrna estao baseados em informagOes fornecidas pelos préprios contribuintes 
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são 
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações 
com eles ajustadas. 

Versão: 3.59.0 _ 
Secretaria da Fazenda do Estado de Sào Paulo _ 

http://www.sintegra.gov.br/ 
1/1 



08/01/2019  

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

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

Nome: MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 25.183.721/0001-05 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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 esta condicionada a 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 as 14:47:56 do dia 08/01/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/07/2019. 
Código de controle da certidão: D4C1.C6B0.48BB.0A55 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



03/04/2019 	 ) https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Orf/Orf/FgeOFSIrr  yPapeLasp  

CAIXA ECONC.IM -A FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	 25183721/0001-05 

Razão Social: 	MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELI 

Endereço: 	 AV  FRANCISCO JUSTO 417 /  SAO  JUDAS TADEU / AMERICO BRASILIENSE / SP / 14820-000 

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 Serviço - 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. 

Validade: 23/03/2019 a 21/04/2019 

Certificação Número: 2019032304060887997498 

Informação obtida em 03/04/2019, às 09:38:29. 

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

1/1 https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeOFSInnprimirPapel.asP  



4S2-1-4 	 _ 
BE  EDITO  G BRIEL CINDIO 

Dir tor de Plane, ertOyas — PMAB 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS 

Oficio n° 094/2019 

Américo Brasiliense, 02 de Abril de 2019. 

Com cordiais e respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente para 
solicitar prestação de serviço na execução de concretagem, conforme especificado na 
RCMS 0924. 

Justifica-se o pedido pelo fato de que o Município deve promover ações 
de mobilidade urbana, e neste caso os serviços se referem à execução de rampas de 
acessibilidade na R. Gentil Prudente Corrêa, conforme solicitação da Caixa Econômica 
Federal para atestar a conclusão da pavimentação asfáltica objeto de convênio fillnado 
entre o Município e o Ministério das Cidades, e além da citada via pública, foi 
considerado o entorno do paço Municipal. 

Sem mais para o momento, sirvo-me do presente para apresentar os votos de 
elevada estima e consideração. 

A 
LUCILA M. CARRASCO 
Chefe de Setor de Materiais 
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP 

Avenida Eugenio Voltarel, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone (16) 3393-9600 



Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°0012/2019 - PROCESSO N° 0028/2019 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE 21 
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. 

DESPACHO DO SENHOR PREFEITO 

A. vista do valor apresentado, autorizo o setor competente a efetuar o 

procedimento de dispensa, para contratação da empresa MARCEMIX 

CONSTRUTORA EIRELI, no valor de R$ 16.936,92 (dezesseis mil e novecentos 

e trinta e seis mil e noventa e dois centavos). 

Encaminho os autos ao Departamento de Assuntos Jurídicos do 

Município para elaboração da minuta do contrato e parecer sobre a 

contratação pretendida, mediante dispensa de licitação, com base no  art.  24, 

inciso IV, da Lei de Licitações, com suas alterações legais. 

Américo Brasiliense, 16 de Abril de 2019. 

Dirceu Brás Pano 
Prefeito Municipal 

Avenida Eugenio Vo!tare', 25 Américo Brasiliense - SP - Fone Oxx (16) 3393-9600 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

Américo Brasiliense, 17 de abril de 2019. 

PROCESSO: 0028/2019 

DISPENSA: 0012/2019 

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços na 

execução de concretagem de 21 rampas de acessibilidade. 

Trata-se da análise do expediente encaminhado a essa Procuradoria Municipal, 

acerca da possibilidade de contratação de serviço, visando à contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços na execução de concretagem de 21 rampas 

de acessibilidade, com fundamento no artigo 24, I da Lei 8.666/93. 

Conforme consta, o processo de dispensa teve com origem com a RCMS 0924 

do Departamento Municipal de Urbanismo, sendo que o menor valor para a 

contratação de R$ 16.936,92 (dezesseis mil novecentos e trinta e seis reais e noventa 

e dois centavos), apresentado pela empresa Marcemix Construtora EireIli. 

E o relatório, passo a me manifestar: 

Prefacialmente cabe destacar que a presente manifestação, leva em 

consideração os elementos constantes dos autos do processo epigrafado, não cabendo 

a esse parecerista a análise de questões relacionadas à oportunidade e conveniência, 

atendo-se aos aspectos estritamente jurídicos. 

As hipóteses de licitação dispensável estão previstas no  art.  24 merecendo 

destaque as seguintes:  

Art.  24. É dispensável a licitação: 

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alinea 	do inciso I do artigo anterior, 

desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou 

Av. Eugenio Voltarei n° 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que 

possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; 

Neste sentido:  

Art.  23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a  III  

do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, 

tendo em vista o valor estimado da contratação: 

I - para obras e serviços de engenharia: 

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); 

Todavia, o Decreto no 9.412/2018 estabeleceu novos limites para a contratação 

direta de pequeno valor, conforme segue: 

I - para obras e serviços de engenharia: 

a) convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões 

e trezentos mil reais) 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três 

milhões e trezentos mil reais); 

II - para compras e serviços: 

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis 

mil reais) 

b) na modalidade tomada de  preps  - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, 

quatrocentos e trinta mil reais)  
Av. Eugenio Voltarei n° 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

C) na modalidade concorrência - acima de R$ 1,430.000,00 (um milhão, 

quatrocentos e trinta mil reais). 

Com as alterações, a dispensa de licitação passa para: 

I - para obras e serviços de engenharia: R$ 33.000,00 (trinta e três mil 

Reais) 

- para compras e serviços: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos 

Reais) 

Por outro lado, no que diz respeito à minuta da Minuta do Instrumento Contratual, 

dispõe o  art.  55 da Lei 8.666/93,  "in  verbis"  

Art.  55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos caracteristicos; 

- o regime de execução ou a forma de fornecimento;  

III  - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento; 

IV - os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão, de entrega, 

de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 

funcional programática e da categoria econômica; 
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VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 

exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cab/vets e 

os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no  art:  77 desta Lei,. 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, 

quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a 

inexigiu, ao convite e ci proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos 

casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Dessa forma, cotejando a minuta do Instrumento Contratual com o supracitado 

artigo  art.  55 da Lei 8.666/93, verifico a presença de todas as cláusulas essenciais do 

contrato administrativo e a compatibilidade da dispensa com o disposto no artigo 24, I da 

Lei 8.666/93, motivo pelo qual, essa Procuradoria Jurídica se manifesta pela regularidade 

da minuta contratual e pela legalidade da contratação. 

RAFA E STEVAN 

PROCURAD R MU ICIPAL 

OAB/5P 241.8 Matricula 3518 
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CAIXA 
CAIXA ECON6PIIICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	25183721/0001-05 

Razão Social: 	MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELI 

Endereço: 	 AV  FRANCISCO JUSTO 417/  SAO  JUDAS TADEU / AMERICO BRASILIENSE / SP / 14820-
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 Serviço - FGTS. 

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

Validade: 11/04/2019 a 10/05/2019 

Certificação Número: 2019041104084118024393 

Informação obtida em 24/04/2019, As 16:34:01. 

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

 



. - 	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  
AV.  EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150 

...- 

EMPENHO ORÇAMENTARIO 
 

,,.... i  
2019 

EMPENHO N° 	3892 
Ficha 

381 

Tipo 

ORDINÁRIO 

Data 

02/05/2019 

Prazo Pagto Licitação 

00122019 

Processo 

0028/2019 

Modalidade Licitação 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

UNIDADE 	02.13.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 

EXECUTORA 	02.13.01 URBANISMO 

NATUREZA 	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

SUB-ELEMENTO 	3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

FUNCIONAL 	15452.0045 SERVIÇOS URBANOS 

PROJ/ATIVID. 	2.009 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 

RECURSO 	01.110.0000 GERAL 

DOTAÇÃO 	 900.000,00 

ANTERIOR 	 106.545,42  

EMPENHADA 	 16.936,92 

SALDO ATUAL 	 89.608,50 

Tipo de Meta Convénio Fontes de Recurso Data Inicio Data Término Processo Data Assinatura 

Beneficiário 

MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELI 	 COD:  10395 

PF/CNPJ: 	25.183.721/0001-05 	 TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA 

ENDEREÇO: 	AV  LUIZ ALBERTO, 619 	 BAIRRO: VILA VELOSA 

CIDADE: 	ARARAQUARA 	 TELEFONE: 33580304 

BANCO: 	341 	 AGÊNCIA: 7340 	 C/C 08620-1 P.J. 	IXI 

Histórico 

1, 0000 	sv 	PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	NA 	EXECUÇÃO 	DE 	CONCRETAGEM 	DE 	21 

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME nbr —9050 , CONSIDERANDO  MAO  DE OBRA 

E MATERIAL. 

Observações 

RCMS: 924  OF:  1629 	CONTRATO: 00512019 

Prazo: 

VALOR....R$ 	 16.936,92 

Fica empenhado a importância de: 
---OEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS 

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 

DIRCEU  BRAS  PANO 

Prefeito Municipal 

DATA: 	/ 	/ 

CONTABILIZAÇÃO 

Elisângela C. F. dos Anjos 

TC 1SP250406/0-3 

DATA: 	/ 	/ 

LIQUIDAÇÃO 

Nota Fiscal: 

DATA: 	/ 	/ 

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 	 Banco: 

DATA: 	/ 	/ 	 Recurso: 

Cheque: 

DIRCEU  BRAS  PANO 	 Dernivaldo Cardoso de Oliveira 

Prefeito Municipal 	 Tesoureiro 

RECIBO E QUITAÇÃO 

Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos pleno e geral quitação. 
Assinatura 	 Documento 

DATA: 	/ 	/ 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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ORDEM DE FORNECIMENTO 
PRÉ-EMPENHO - 2019  

30 
FL  

OF  N° 	1629 
Ficha 

381 

Tipo 

ORDINARIO 

Data 

02/05/2019 

Prazo de Entrega Licitação 

0012/2019 

Processo 

0028/2019 

Contrato 

0051/2019 

Previsão de Pagamento modalidade Licitacâbi  
DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

Unidade: 	02.13.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 	 RCMS: 	924 
Executora: 	02.13.01 URBANISMO 	 Destino: URBANISMO 
Despesa: 	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  

Sub-Elemento: 	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 	 Via n.°: 1 
Recurso: 	011100000 GERAL 	 N° Ata de Registro: 
Projeto: 	2.009 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 

Fornecedor: 	MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELI 

CPF/CNPJ: 	25183721000105 

Endereço: 	AV  LUIZ ALBERTO, 619 	 Tipo: 	CNPJ - PESSOA JURÍDICA 

Bairro: 	VILA VELOSA 	 CEP: 14806-005 	Código: 	10395 	Fone: 	(16) 33580304 

Cidade: 	ARARAQUARA 	 Estado: 	SP 	 Fax:  

E-mail: 	globalexpediente@gmail.com 	Banco: 341 	 Agência: 7340 	 C/C: 	08620-1 P.J. 

QUANTIDADE CÓDIGO UND DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA VL.UNITÁRIO VALOR 

1,00 sv PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 16.936,92 16.936,92 

CONCRETAGEM DE 21 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

CONFORME NBR-9050, CONSIDERANDO  MAO  DE OBRA 

E MATERIAL. 

---, 

Obs.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE 21 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,  SUB-TOTAL 	16.936,92 
CONFORME nbr-9050, CONSIDERANDO  MAO  DE OBRA E MATERIAL. 

	

DESCONTO 	 0,00 

	

IPI/ICMS 	 0,00 

TOTAL GERAL 	 TOTAL 	16.936,92 

Obs: Deverá constar na nota fiscal o número da ordem de fornecimento, ag. e aconta bancária para 
pagamento Autorização 

Autorizado 

OPERADOR 	LUCILA 	 Dirceu Bras Pano - Prefeito Municipal 

Hora/Local Entrega: 
	

ALMOX.. 

1 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0028//2019 - PROCESSO N° 0028/2019 

INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 	 /2019 

O MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE — PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMÉRICO BRASILIENSE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 
cidade de Américo Brasiliense — SP, A. Rua Eugênio Voltarei, n° 25, Centro, inscrito no CNPJ 
sob n° 43.976.166/0001-50, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Dirceu Brás 
Pano, brasileiro, casado, doravante denominado CONTRATANTE; e, de outro lado 
MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELII, estabelecida à Av. Francisco Justo, 417, São 
Judas Tadeu em Américo Brasiliense, inscrito no CNPJ sob N° 25.183.721/0001-05,  Joao  
Paulo Barbosa Braga, sócio administrador, portador do RG: 37.974.967-1 e CPF: 
508.971.538-63, de ora em diante denominada CONTRATADA, celebram entre si o 
presente contrato, que será regido pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, pelo 
Processo n° 0028/2019 e pelas cláusulas e condições abaixo descritas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 
1.1. 0 objeto do presente instrumento é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO 
DE CONCRETAGEM DE 21 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME 
NBR-9050, CONSIDERANDO  MAO  DE OBRA E MATERIAL, que serão prestados nas 
condições estabelecidas no projeto básico. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se à proposta, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA 
2.1. 0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 30 (trinta) dias. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO 
3.1. 	0 valor total da contratação é de R$ 16.936,92 (dezesseis mil e novecentos e trinta e 
seis reais e noventa e dois centavos). 

4. CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 	Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do 
orçamento vigente, conforme classificação, Ficha: 381; Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Unidade: 02.13.01 URBANISMO Funcional: 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO. 

5_ 	CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 
5.1. 	0 pagamento  sera  efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  art.  5°, § 3°, da Lei n° 
8.666, de 1993. 
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5.2.. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias, 
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se 
referir. 
5.3. 	0 pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" por Stefania 
Muniz Casado, condicionado este ato A. verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 
5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer  'emus  para a Contratante. 
5.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto A. existência de pagamento a 
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos. 
5.7. 	Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a. 
contratada a ampla defesa. 
5.9. 	Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante, não  sera  rescindido o contrato em execução com a contratada. 
5.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
5.11 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado A. apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

6. 	CLÁUSULA SEXTA — REAJUSTE E ALTERAÇÕES 
6.1. 0 preço contratado é fixo e irreajustável. 
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-do pela disciplina do  art.  65 da Lei n° 8.666, de 
1993. 
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7. 	CLÁUSULA SÉTIMA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU 
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RECEBIMENTO 

7.1. 	A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão/recebimento da ordem de 
serviço: 
7.2. 	Os serviços  sera()  recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes do processo e proposta. 
7.3. 	Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes do processo e da proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
7.4. 	Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e 
materiais empregados, com a conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado. 
7.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
7.5. 	0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

8. 	CLÁUSULA OITAVA- FISCALIZAÇÃO 
8.1. 	Nos termos do  art.  67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário A 
regularização de falhas ou defeitos observados. 
8.2. 	A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 
o  art.  70 da Lei n°8.666, de 1993. 
8.3. 	0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário h. regularização 
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

9. CLÁUSULA NONA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. 	São obrigações da Contratante: 
9.1. 	Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
9.2. 	Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 
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A. autoridade competente para as providências cabíveis; 
9.3. 	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
9.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso 
de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão 
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 
9.5. 	Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas neste contrato; 
9.6. 	Efetuar as retenções tributárias de acordo com a legislação. 

10. 	CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. Executar os serviços conforme especificações constantes do processo e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade especificadas em sua proposta; 
10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. 0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas acarretará a aplicação, a 
juizo da CONTRATANTE, das seguintes sanções, independentemente do cancelamento da 
nota de empenho e da rescisão contratual: 
a) Advertência; 
b) Multas, na forma do subitem 11.2; 
c) Suspensão temporária do direito de participar em licitação do CONTRATANTE e 
impedimento de contratar com a Administração Pública; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição. 
11.2. A contratada estará sujeita às seguintes multas: 
11.2.1. Por dia de atraso no andamento da obra, em relação ao cronograma previsto no 
edital: multa no valor equivalente a 0,3% (zero virgula três por cento) do valor total do 
contrato; 
11.2.2. Por abandono da obra por período superior a três dias úteis: multa no valor 
equivalente a 3% (três por cento) do valor total do contrato, por ocorrência; 
11.2.3. Pelo descumprimento de outras obrigações legais e contratuais, regularmente 
apuradas: multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 
11.3. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser cumuladas com 
multa. 
11.4. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se 
repetir o motivo. 
11.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
prestada, do valor devido A. contratada, cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a 
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critério do Contratante. 
11.6. Da intenção de aplicação de qualquer das penalidades previstas será concedido prazo 
para defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação, exceto nos casos em que a 
sanção for estabelecida com base no inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93, 
devidamente atualizada, quando o prazo para apresentação de defesa pelo interessado  sera  
de 10 (dez) dias a contar da abertura de vista do respectivo processo, nos termos do artigo 87, 
§ 3°, da mesma lei. 
11.7. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias ateis, a contar da 
notificação. 
11.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no 
Cadastro de Fornecedores do Município, e no caso de impedimento do direito de licitar e 
contratar, a contratada terá seu cadastro cancelado por igual período. 

12. 	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — RESCISÃO 
12.1. 0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no  art.  78 
da Lei n° 8.666, de 1993, com as conseqüências indicadas no  art.  80 da mesma Lei, sem 
prejuízo das sanções aplicáveis. 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no  art.  77 da Lei n° 8.666, de 1993. 
12.4. 0 termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.4.3. Indenizações e multas. 

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — VEDAÇÕES 
13.1. E vedado à CONTRATADA: 
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. 	CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS. 
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios 
gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — PUBLICAÇÃO 
14.1. Em virtude dos princípios da economicidade e eficiência, a publicidade será feia por 
meio do Diário Oficial do Municipio.. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS. 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
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contidas na Lei n° 8.666, de 1993, Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios 
gerais dos contratos. 

16. 	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — FORO 
16.1. 0 Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da cidade de Américo Brasiliense. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes. 

Américo Brasiliense, 02-'de 'k'A 0  de 2019. 

---- /12 	IT) I-2-7C-V3  

CONTRATADA  
Joao  Paulo Barbosa Braga 

MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELI. 

CONTRATANTE 
Dirceu Brás Pano 
Prefeito Municipal 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
CONTRATADO: MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELI 
CONTRATO N°: 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE 21 
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME NBR-9050, CONSIDERANDO MÃO 
DE OBRA E MATERIAL. 
ADVOGADO (5)/N° OAB: (*) 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. 	Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 
do Estado de  Sao  Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução n° 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 
Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico — ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Américo 13rasiliense, 	de -7'4-À-c  de 2019. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
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Nome: Stefania Muniz Casado 
Cargo: Engenheira Civil 
CPF: 404.974.038-97 / RG: 48.179.869-9 
Data de Nascimento: 04/08/1991 
Endereço residencial completo: Avenida Luiz Alberto, 1074, Vila Velosa, Araraquara — SP, 
CEP: 14806-005  
E-mail  institucional: engenharia@americobrasiliense.sp.gov.br  
E-mail  pessoal: stefania.casado@hotmail.com  
Telefone(s): (16)3114-0801/(16) 996 7-7258 
Assinatura:, 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTRATANTE: 
Nome: Dirceu Brás Pano 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 020.379.978-09/ RG: 8.644.116-4 
Data de Nascimento: 03/02/1961 
Endereço residencial completo: Rua  Pe.  Francisco Culturato — 761 — Vila Cerqueira — 
Américo Brasiliense — SP.  
E-mail  institucional: gabinete@americobrasiliense.sp.gov.br  
E-mail  pessoal: dirceupano@hotmail.com  
Telefone(s): (16) 3393-9600  •re  
Assinatura: 

Pela CONTRATADA: 
Nome:  Joao  Paulo Barbosa Braga 
Cargo: Sócio Administrador 
CPF: 508.971.538-63/RG: 37.974.967-1 
Data de Nascimento: 08/09/2000 
Endereço residencial completo: Avenida Francisco Justo, 417,  So  Judas Tadeu — Américo 
Brasiliense, CEP: 14820-000  
E-mail  institucional: marcemixmoveis@uol.com.br  
E-mail  pessoal: 
Telefone(s): (16)3358-0304/(11)97035-7814 
Assinatura: 	3-6-1:  

Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMER ICO BRASILIENSE 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO NI' 51/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 0012/2019 - PROCESSO: 0028/2019. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
CONTRATADA: MARCEMIX CONSTRUTORA EIRELL 
VALOR: R$ 16.936,92 (Dezesseis mil e novecentos e trinta e seis reais e noventa e dois 
centavos). 
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2019. 
VIGÊNCIA: 30 dias. 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE 
21 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME NBR-9050, CONSIDER.ANDO 
MÃO DE OBRA E MATERIAL. 

CONTRATO NI" 61/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°0018/2019 - PROCESSO: 0041/2019. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
CONTRATADA:  ANTONIO  ANTUNES DA SILVA CONSTRUTORA EPP. 
VALOR: R$ 11.750,00 (Onze mil e setecentos e cinqüenta reais). 
DATA DE ASSINATURA: 20/05/2019. 
VIGÊNCIA: 90 dias. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
MANUTENÇÕES PREDIAIS NOS CER'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

CONTRATO N° 62/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO NI' 0019/2019 - PROCESSO: 0043/2019. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
CONTRATADA:  JOSE  AUGUSTO DE OLIVEIRA. 
VALOR: R$ 7.680,00 (sete mil e seiscentos e oitenta reais). 
DATA DE ASSINATURA: 20/05/2019. 
VIGÊNCIA: 08 meses. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO PROJETO DE 
AULA DE VIOLA() NO PERIODO DE 08 MESES. 

Quinta-feira, 30 de Maio de 2019 1 Edição N '1.0471 Caderno II 
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