CONSTRUTORA
À

coMlssÃo PERMANENTE DE UC|TAçõES DA PREFETTURA MUNtctPAt

DE JAMBETRO

Ref. Tomoda de Preços ne ü)4/2079
Editol ne 047/2079
Processo Administrutivo Mu nicipol ne 7588/2079

RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita
no CNPJ ns 15.236.668/0001-00, estabelecida à Rua Frei Modesto Maria de Taubaté, ns 85, lardim
Santa Clara, Taubaté/SP, CEP 12.080.020, lnscrição Estadual 688.400.895.114, representada neste
ato por sua representante legal, Rebecca Machado, RG ns 44.188.224-9, vem a presença de Vossa
Senhoria, tempestivamente, em conformidade com o Edital e nos termos previstos pelo aÊigo 109,
| "a", da Lei 8.666/93, atualizada pelas Leis 8.886/94;9.032195 e 9.6a8/98, mui respeitosamente,
INTERPOR o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, em razão de decisão de INABILITACÃO,
expondo e requerendo o que segue:

1- Seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 109, § 2e Lei 8.666/93) e,
2- No caso de a douta CPL entender de manter a decisão recorrida, que seja o recurso encaminhado

à

autoridade superior para que esta, julgando-o procedente, reforme a decisão de inabilitar para o
mesmo fito, qual seja, para que declare a empresa recorrente como HABILITADA a prosseguir
participando do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços Ne OO4/2O19.

Termos em que pede Deferimento

Taubaté, 04 de julho de 2019.

Qil*,*
RM & MOLLON CONSTRUTORA
Rebecca Machado

RM 8. MOTLON CONSTRUTORA ITDA
RUA FRE! MoDEsro MARra DE TAUBATÉ t.as. to. setrn GLARA - TAUBATÉ - sp
Í Ét: (L2) 1624 - 2609 | (L2)3 624 -2649
cNPr-15.236.668/0001-00 tNSC. ESTADUAL-688.400.E9s.114 tNSC. MUNICIpAL-60.237l12

f

CONSTRUTORA

A

coMtssÃo pERMANENTE

DE UCTTAçÕES DA PREFETTURA

MUNtctpAt

DE JAMBETRO

Ref. Tomodo de Preços ne 004/2079
Editol ne O47/2079
Prccesso

Administtotivo Municipal ne 7588/2079

Conforme decisão manifesta em Ata de Abertura e Julgamento de Habilitação de 02 de julho

de 2oL9, referente à ToMADA DE pREÇos Ne oo4l2019, que tem como objeto coNTRATAçÃo

DE

EMPRESA PARA A REATIZAçÃO OE NCTONNAA E AMPT|AçÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE

SAÚDE DE JAMBEIRO, decidiu a digna Comissão Permanente de Licitações INABIuTAR a empresa
RM & MOttON CONSTRUTORA LTDA-ME, pelos motivos a seguir transcritos:
(...) Foi cons iderada lNABlLl TADA a seeuinte emp resa: RM & MOLLON
CONSTRUTORA LTDA, por não apresentar vínculo entre a empresa e o

Engenheiro Antônio Aurélio Machado, detentor dos Atestados de
Capacidade Técnica apresentados, bem como
Registro de
responsabilidade Técnica entre o engenheiro e a empresa vencido em
3Ol05/2Ot8, conforme consta da Certidão de Responsabilidade Técnica
de Pessoa Jurídica;

o

Quanto ao primeiro item da lNABlLlrAÇÃo: "por não apresentar vínculo entre a empresa e o
Engenheiro Antônio Aurélio Machado", cabem os seguintes esclarecimentos:

a)

De acordo com
d

o Edital, como condição de eualificação Técnica, item 9.1.5, no subitem 9.1.5.6

iz:

"A comprovacão pela licitante de possuir em seu quadro oermanente, na data

da entrega da Droposta. Drofissional(is) de nível superior ou

outro
devidamente reconhecido oela entidade competente, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica expedido(s) pela(s) entidade(s)
profissional(is) competente(s) ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas de
direito público ou privado que demonstre a execução de serviço de

RM

& MOTTON CONSTRUTORA ITDA

RUA FREI MODESTO MARIA DE TAUBATÉ, NO85. JD. SANTA ClÂRA

TEt: (tZ)3624-2609 |

(L2),6U-2U9

-

TAUBATÉ

-

SP

cNPJ-15.236.668/000r-o0 tNsc. ESTADUAL-688.400.895.114 rNSC. MUNICTpAL_60.237112

"Éf

CONSTRUTORA
características equivalentes
licitação."(grifamos)

ou

semelhantes

ao objeto da

presente

No subitem seguinte, 9.L.5.7 diz:

'A comprovacão de

vín

social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato
de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo
que preencha os requisitos e se responsabiliza tecnicamente pela
execução dos serviços, nos termos da sumula do TCE."(grifamos)
No envelope 01

-

Documentos de Habilitação, entregue junto a Comissão na data estipulada

para entrega do mesmo, a 9e Altêração Contratual e Consolidação, foi arrolada a documentação página 29 de acordo sumário elaborado. Neste documento, a Cláusula Sexta expôe:

"A Diretoria de Responsabilidade Técnic a da emp resa cabe a ANTONIO
AURÉLIo MACHADO, brasileiro, divorciado, ensenheiro ci vil, resistrado
CREA sob nP
6 RNP 201127
data de nascimento
06/0s/19s8,(...).(grifamos)(VIDE ANExO 1)

Portanto, ao anexar

tal documento ao

Envelope de Documentação de Habilitação, foi

apresentado o vínculo entre o Engenheiro Antônio Aurélio Machado e a empresa RM & Mollon
Construtora, nomeando-o Diretor de Responsabilidade Técnica da empresa, cargo este que somente
pode ser preenchido por um profissional de Engenharia Civil, devidamentê registrado no CREA/Sp,
órgão profissional competente da profissão. A 93 Alteração Contratual e Consolidação é o documento

que está em vigor, que pode ser comprovado através da Certidão Simplificada da JUCESP

-

Junta

Comercial do Estado de São Paulo, que também foi anexada junto a Documentação de Habilitação,
página 08 de acordo com o sumário entregue. (VIDE ANEXO 2)

Quanto ao segundo item da INABILITAçÃO: "Do Registro de Responsabilidade de Pessoa
Jurídica entre o engenheiro e a empresa", cabem os seguintes esclarecimentos:

RM

& MOII.ON CONSTRUTORA ITDA

RUA FRg MODESTO MARIA DE TAUBATÉ

I'AS. IO. SENN CIARA - TAUBATÉ -

TEL: (12)3624-2609 | (tZ)3624-2649

SP

cNPJ-15.236.668/qr01-00 INSC. ESTADUAL-688.400.895.114 INSC. MUNTGIPAL-6O.237 ltz

h §'

CONSTRUTORA
a)

No item 9.1.5 "Qualificação Técnica" do Edital, não há nenhuma menção ao referido documento.
No subitem 9.1.5.8 é solicitado:

"Resistro ou lnscricão no CREA/CAU da emoresa e do responsável pela

execução

dos

serviços objeto

do

presente

certame

licitatório."(grifamos)

Os documentos solicitados no subitem acima exposto se
Pessoa Jurídica(VIDE ANEXO 3)

tratam da Certidão de Registro de

e da Certidão de Registro Profissional e Quitação(VIDE ANEXO 4).

Ambas fornecidas pelo CREA - entidade profissional competente da Engenharia Civil. Tais certidões

foram apresentadas, constantes nas folhas 26 e 37, respectivamente, de acordo com sumário
fornecido.
Na Certidão de Resistro de Pessoa Jurídica, com validade em 30107

/2Ot9, pode-se constatar

que o Responsável Técnico da Empresa é o Engenheiro Antônio Aurélio Machado e menciona a sua
Data de lnÍcio de Responsabilidade em 24106/2018.
A Certidão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica (VIDE ANEXO 5) entregue por essa

empresa, constante na página 35 de acordo com sumário,

complemento, para assim comprovar por mais um meio
CONSTRUTORA

e o Enpenheiro Civil ANTÔN|O

foi

apresentada como forma de

o vínculo entre a RM &

MOLLON

AURÉL|O MACHADO. Tendo-se em vista, que tal

cêrtidão não faz parte da documentação exigida em Edital, oferecidã esta somente como forma de
complemento, não há entendimento na INABILITAÇÃO da empresa.
Em análise da Certidão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica. pode ser ver que a

mesma foi emitida no dia 22lOSl2Ol9. Tal certidão é emitida diretamente pelo site do CREA e não
possui data de vencimento, o que a enquadra no item 12

-

Do Julgamento da Habilitação, subitem

12.5 que diz:

"Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões
a

presentadas,

esta Prefeitura aceitará

válidas

co

as

expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à
data de apresentação das proposta".(grifa mos)

RM 6. MOLTON CONSTRUTORA ITDA
RUA FREI MODESTO MARTA DE TAUBATÉ NO85. JD. sÂNTA CIÁRA
TEL: (12)3624-2609 | (L2)r624-2649

cNPJ-15.236.668/0001-00 INSC. ESTADUAT-688.400.89s.114

-

TAUBATÉ

-

5P

rNSC. MUNrO?AL-60.2371L2

{s

CONSTRUTORA
Portanto, a Certidão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica ainda está dentro da
validade estipulada em edital, iá ouê entre a data de sua emissão e a data de entrega do referido
documento é de 41 (quarenta e um) dias.
Em análise ainda da mêsma certidão, acredita-se

ter ocorrido um equívoco na leitura realizada

para o Julgamento de Habilitação. No que se refere ao item contido na Certidão que apresenta

a

Responsabilidade Técnica Ativa, consta o nome, título, registro no CREA/SP, registro nacional do
Engenheiro Civil ANTÔNlo AURÉL|O MACHADO e a Data de lnício da Responsabilidade Técnica de
O4lO6/20L8 acrescida dos seguintes dizeres: "Responsabilidade

dêa".

-

Ou seja, ao realizar o confrontamento das datas de emissão da Certidão, a validade da mesma

estipulada em edital, a menção pela Cláusula Sexta da gê Alteração Contratual e Consolidação e por

fim

a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, é

indubitável a vinculacão entre o Ensenheiro Antônio

Aurélio Machado e a empresa RM & Mollon Construtora. Verificou-se que a data mencionada em Ata
da Reunião realizada pela Prefeitura Municipal de Jambeiro refere-se ao campo "Responsabilidade(s)
Técnica(s) lnativa(s)".

Diante de todo o exposto com embasamento no Edital da referida Licitação e documentos
apresentados dentro do Envelope 01

-

Documentos de Habilitação, REQUER-SE que seja recebido o

presente RECURSO, tendo em vista a sua tempestividade, bem como, seja julgado procedente pela
zelosa Comissão Permanente de Licitações REFORMANDO A DESCISÃO DE INABILITAR a requerente,

HABILITANDO-A, para que

a

mesma possa continuar participando do processo licitatório na

modalidade Tomada de Preços ne 004/20L9.

Taubaté,25 de maio de 2019.

uil-l*,,
RM & MOLLON CONSTRUTORA
Rebecca Machado
RG ne 44.188.224-9

RM

& MOLTON

CONSTRUTORA LTDA

RUA FREI MODESTO MARTA DE TAUBATÉ N"85. JD. SANTA CIáRA

-

TAUBATÉ

-

SP

ÍEL: (12)3624-2609 | (Lz)3624-2649
cNpJ-1s.236.668/0001-00 tNSC. ESTADUAT-688.400.895.114 tNSC. MUNTCTPAL-6O.2171L2

o4f

sócro

QUOTAS
54.000
6.000
60.000

REBECCA MACHADO
MAGALI HELENA MOLLON
TOTAL

90

í0
100

VALOR
R$ 540.000,00
R$ 60.000,00
R$ 600.000,00

Cláusula Quarta:
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizaçáo do capital social.

A

Cláusula Quinta:
A administração da sociedade é exercida pela sócla Magali Helena Mollon que assina
isoladamente, com os poderes e atribuiçÕes de adminiãtrar a empresa, auióiizaoo o
uso do nome empresarial, vedado, no ênlanto, em atividades estianhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóvels da socieáade sem autorizaçao das demais
sócias, e terá o direito a uma retirada mensal a título de pró-hbôre dentro das
disponibilidades financeiras da sociedade.
C!áusula Sexta:
A Diretoria de Rêspo nsabilidade Técnica da empresa cabe a ANTONTO AURÉL|O MACHADO
brasileiro, divorciad o, engenheiro civil, registrado no CREA sob no 0509055056 RNP
201'127303-0, data de nascimento 06/05/1958, natural de passa Vinte/MG portador do
d ocumento de identidade RG no 5'128176 tFp/RJ e do CpF no 7SB.1!7.ZB7 -04 residente
e
d omiciliado a Avenida Cidade Jardim no 2.780, Apto 42, baino Bosque dos Eucaliptos, na
cidade de São José dos Cam pos, Estado d e Sáo Paulo, CEP 12.23$002
Paráora fo Único
As sócias neste ato autorizam o Diretor de Res ponsabilidade
Técnica acima qualifi cado a negociar, adquirir e autorizar o fomecimento de materiais
de construção e reforma predial em geral, serviços e suprimentos a serem utilizados
nas atividades descritas na cláusula segunda.

Cláusula Sétima:
As quotas da sociedade são indivisíveis e náo poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento por escrito da sociedade, cabendo em igualdade de
condiçÕes e preços o direito de preíerência às sócias. No caso de al§uma sócias
desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar a sociedade por escri[o em prazo
nunca inferios a 30 (trinta) dias e seus haveres ser-lhe-ão reembolsados coniorme
cláusula sétima.
Cláusula Oitava:
No caso dê falecimento, interdição ou inabilitação de uma das sócias, a sociedade náo
será extinta, levantando-se um balanço especial nessa data e se convier aos herdeiros,

ANEXO
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GOVERNO DO ESTAOO DE §ÂO PAULO
SECRETARIA DE OESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL OO ESTADO DE SÂO PAULO

JUCESP
CERTIDÃO SIMPLIFICADA

::lllfi§:^t§*t lli|^*oott ^BArxo coNsrAM Dos DocuMENros AReurvA'os NESrA JUNrA coMERcrAL

E

sÁo vrcENrEs

SE HOUVER AROUIVAMENTOS POSTERIORES,
ESTA CERTIDÁO PERDERÁ SUA VALIDADE.
A AUTENTICIOAOE DESTA CERTIOÃO
E A EXISTÊNCA OE AROUIVAMENTOS POSTERIORES,
SE HoUVER, PoDERÃo SER coNSULTADAS
SITE \^iVvW.JUcESPoNLINE.sP,GoV.BR, MEDANTE
o cÓDIGo ,e ourc,u,,",oooE INFoRMAoo AO FINAL DO
DOCUMENTO.

o
35226271659

I^o

No

co[lÍtutç^o

05t03t201

RM & MOLLON CONSTRUTOPÁ LTDA

SOCIEDADE LIMITADA (M.E
ENDEREçO

15.236.668/000í-00

RUA FREI

85

)

SALA 2

JARDIM SANTA CLARA
R$

600.000.00

coNSTRUÇÃo OE EDIFícIoS

coMÉRcto vAREJlsrA DE
coMÉRcIo VAREJISTA oE MA

i,AGALI HELÊNA MOLLON
Er{DEiEçO

OR ALIPIO FERREIRÂ
CENTRO

h.

16338073S

078.057.238€9
60.000,00

REEECCA ÀIACHAOO
ENOEÂEçO

ÚsE o
1215

RUA JOSE VICENIE DE BARROS
PARQUE SANTO ANTONI
354.376.888-30

TAUBATE

SP

SÓCIO

12061-000

441882249

í0.000,00

Nü],ERO

29i11n018

530.385/í&.1
CAPITAL DA SEDE AI-TERADO PARA $ 600.000,00 (sE
rscENÍOS MtL REA|§).

Documento Gratuito

Proiblla a Com€rcializaçào

ANEXO 2
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ljl

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL OÊ REBECCA MACHADO, NACIONALIDADE BRÂSILEIP.A, CUTIS: NÃO INF., CPF: 354.376.888-30,
RG/RNE: 44.I88224-9. SP, RESIDENTE À RUA JOSE VICENTE DE BARROS, 1215, PARQUE SANTO ANTONI, TAUBATE. SP, CEP
't2061-OOO, NA STTUAÇÃO DE SÓC|O, COM VALOR OE PART|C|PAÇÃO NA SOCTEDADE OE S 540.000,00.

REDISTRIBUICAO OO CAPITAL OE MAGALI HELENA MOLLON, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÁO INF., CPF:
078.057,23869, RG/RNE: 16338073-9 . SP, RESIDENTE À AVENIDA DR ALIPIO FERREIRA, 45, FUNDOS, CENTRO, PIRÁCAIA . SP,
CEP 1297M00, NA SITUAÇÁO DE SÓCIO EADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA
SOCIEDADE DE $

60,OOO,OO,

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA FREI

MARIA DE TAUBATE, 85, SALA 2, JARDIM SANTA CLARA,

TAUBATE - SP, CEP 12080.020. , DATADA DE:

CONSOLIDAçÃO CONTRATUAL DA

FIM DAS TNFORMÂçÔES PARA NtRE: 35226271659
DATA DA ÚLTIMA

Itr
JtlcÉsP

Mamr

Documento Gratuito
Proibida a ComercializaÉo

BASE DE DADOS:

I
Ooorrênto c8ítificado poí GISELA SIMIEMA
de

"ti:H{i:

S& Paulo qaantê

â âulênthidads desls

sob o núm€.o .l€ auteíticidâde
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^{.

g r+

sERvtço púBLtco FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
'oo ESTADo DE sÃo PAULo.

CREA€P

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA

Número da Ceftidão: cr - 2097449/2019
Processo (Sipro)t
F-002548/2012

'URÍDICA
Válida até, 31/07/2019

CERTIFICAMoS, que a pessoa iurídica abaixo citada se encontra regtstrada
neste conselho,
para atividades técnicãs limitadas a competência legal de seus responsáveis
técnicos. nos
termos da Lei no 5.194 de 24 de dezembro de 1966.
cERTrFrcAMos, ainda, face ao estaberecido no artigo 68 da referida Lei, que
a pessoa
jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos
anotados não se encontram em
débito com o cREA-sp. cERTrFrcAMos, mais, que a certidão não concede
a empresa o direito

de executar quaisquer serviços técnicos sem a

parflcipação real, efetiva e insofismável dos
responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade
se ocorrer qualquer
modificação nos dados cadastrais nera contidos, após a data de
sua expedrção.
Razão SocIaI: RM & MoLLoN CoNSTRUToRA LTDA-ME
CNPJ: 15.236.668/0001-00

EndeTeço:

Rua FREI MoDESTo MARIA DE TAUBATÉ, 85 SALA 2
JARDIM SANTA CLARA

12080-020-Taubaté-Sp
Í{úmero de rêgistro no CREA-SP! 1786603 Data do reglstro: 12/06/2012
capital social: R$ ** ** *+**** ** **** *+**600,0oo,oo reais
Observaçãol
SEM RESTRIÇõES.

Objetivo Social:
Atividade de construção civll de edificações em gefal, suas reformas e instalações,
inclusive na
forma de subempreitadas, com fornecimento de materiais de construção e elétricós.

Responsável ( Ís ) Técn ico(s ),

Nome: ANTONIO AURELIO MACHADO
fttu lo( s ) e atrl b u rção ( ões),
ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo

70 da Resolução 218. de 29

Origem do Registro: CREA-Pj
Registro Nacional : 20 1 1 2 7 3OjO

de junho de 1973, do CONFEA,

Número do Registro (CREASP):

OSOqOSSOSí

Página: 1 de 2

ANEXO 3

o\

Àf

SERVIçO PÚBLICO FEDERÂL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO . CREA§P
Continuação da Certidão: Cf

- 2097449/2019 págtna Zl2

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 04/06/2018
'<

'(+

** ** **+** *++ ** + *****+*

*

**+ * ** t+* * * l<+** ++* ** f+t**

r<++

+*x *+* * )k+ * ** * *)r:i.* ** ** f* *

quite nem invalida qualquer débito ou infração em nome da
empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocotram quaisquer
Esta certidão não

alte|ações er,, sears dados acima descritos.

A

falsificação deste documento constituíse em crime previsto no Código penal Brasileiro,
sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penat e/ou processo ético respectivo,
A autenticidade desta certidão deverá ser veriiicada no site: www.creasp.oto.br
Cód igo de controte da

certidão:

adBO I

bbc-46oa-4g1c-adf,-36gaa, 7673cO.

Situação cadastrcl extraída em Ot/O7/2Otg 09:46:2r.

Emitida via Se,"viços Online.
Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.oro.br. link Atendimento/Fale conosco,
ou
ainda através da unidade ltcr TAt BATE, situada à Rua: 9ANTA LUÍZA DE MARTLLAC, 7947,

,
vrLA sÃo JosÉ, TAatBATÉ-sp, cEp: 72o7o-zso, ou procure a unidade de atendimento mais

próxima.

SAO PAULO, 01 de julho de 2019

?ágina:2 de 2
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*ÊãHlço? Bgttt?[Effi fÊ AG RoN oM,A
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA€P
"on...ro

oERTTDÃ0 DE REoISTRO pRoFrssroNAL E
QUITAçÃO
Número da Certidão: CI - 2O2OB34/201I
Válida até:

31/12/2019

cERTrFrcAMoS, a requerimento da parte interessada
e para os devidos fins gue, fazendo
rever os arquivos deste conselho, foi verificado constar que
o profissional abaixo mencionado se
encontra regrstrado neste cREA-sp, nos termos da
Lei nr, 5,194, de 24 dezembro de 1g66,
conforme dados abaixo. certifrcamos, ainda, face ao
estaberecido no artigo 6g da referrda Lei,
que o interessado não se encontrô em déblto
com o CREA_SP.

Nome:

ANTONIO AURELIO MACHADO

C.P.F.: 758. 107 .7O7 -04

Endereço: Avenida CIDADE JARDIM, ZTBO ApT 42
BOSQUE DOS EUCALTPTO

12233-002 _ sÃo JosÉ Dos CAMPOS - SP

Número de registro no CREA-S,: 0509055056 Expedido
emt 22/Oe/fggl
Registro Nacional do profíssionat: 2011273'030

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo

70 da Resolução 218, de 29 de Junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2014

PARCEU ÚNICA

NR.

ANUIDADE: 2015

PARCEU ÚNICA

NR.

ANUIDADE: 2016

PARCEU ÚNICA

NR. REC.491936A

ANUIDADE: 2017

PARCE[/. ÚNICA

NR. REC.28027180170674433

ANUIDADE: 2018

PARCEU ÚNICA

NR. R8C.28027180190217A44 quitada

em

1üO5ÀO1A

ANUIDÀDE: 2019

PARCEU ÚNICA

NR. REC.2802715018011t044 quitada

êm

31/OlDOtg

)t***

x+

tx *** x ** * *t ** * * **+* * *+ t ***

*

REC/92244070949 quitada em N/UAO|4
REC.4919857U244 quttada êm 11/O2aO1S

t* r*** ****:* ***

456

*

x+

*

quitada

em

11/O2nO16

quitadaem

2,/O3DO17

***,k )r *** * * * + ****

+

*

*t*

**

** x*

Esta certidão não quita nem invarida quarquer débrto ou infração
em nomê do(a)
profisslonal, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer atterações
em seus dados
acima dascritos.

A

falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no
Código penal Brasileiro,
sujeitando o(a) autor(a) à competente ação p,sn61 e/ou processo
ético respectivo.
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SERVIçO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA§P
Continuação dê CeÍtidão: CI -

2020934/2019 ?ágina 2/2
ve frcada no siítr': vlww.cfiêasp.oro.br
Código de controle da certidão; TgSdeagg-845e-4edd-g.te2-6flbgeaA,gg1.

A auÉnticidadê desta certidáo deverá ser

situação cadastral extraída em

ts/o3/2otg t4:49;27 - certidão reimpressa

em

ra/o4/2otg

70:24:44.

Emltida via Seruiços Ontine,
Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp-oro.br. tink Atendimento/Fale conosco,
ou
ainda através da unidade Ucr sÀo JosE Dos cAúpo, situada à Rua: DOllroR óntaxoo
FETRABEND FrLHo, 37, pARet E RESTDENCTAL AearARrtts, sÃo iosÉ Dos cAqpos-sp,
CEP: 72246-790, ou procure a unidade de atendimento mais próxÍma.

,

SAO PAULO, 15 de marÇo de 2019
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SERVIçO PÚBLEO FEDERÂL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO . CREA§P

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA

'URÍDICA

Número da Certidão: CI - 2073578/2019

cERTrFrcAMos, constar em nome da pessoa jurídlca abaixo citada, anotações de
responsabilidade técnica do(s) profissional( is) a seguir d iscriminado(s).
cERTrFrcAMos, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer
qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após

a

data de sua expedição.

Razão Sociaft RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA-ME
Número de registro no CREA-SP! 1786603 Data do reglstro: t2/O6/ZOtz
processo (SEI)I -x-x-+-*-+
Procêsso (Sipro): F-O0254812O12

R ESPO N SAB r Lr DAD E (S) T ÉCNICA(S ) AT?VA(S)

;

Nome: ANTONIO AURELIO MACHADO

Título(s)t
ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-N
Número do Reglstro (CREASP): 0509055056 (Registro Ativo)
Registro Naciona I : 20 1 1 273030
Dah de fníclo da Responsablltdade Técnica: 04/06/2018
Responsabilidade técnica em vigor até a presente data

RESPO'VSÁB TLTDADE(S) TÉCNTCA(S) TNATTVA(S)

:

Nome: ANTONIO AURELIO MACHADO

íttulo(s):
ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-RI
Número do Registro (CREASP): 0509055056 (Registro Atlvo)
Registro Nacional: 20 1 1273030
Data de Iníclo da Responsabilidade fécnlca: 12/06/2012
Data de Térmlno da Responsabllidade Técntca: 24/06/2014

ANEXO 5
Páginar 1 de 2

f

SERVIçO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA§P
Continuação da Certidão: CI - 2Ol357A/2o1,9 Página 2/2

Nome: ANTONIO AURELIO MACHADO

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

Ofigem do Registro: CREA-N
Número do Registro (CREASP): 0509055056 (Registro Ativo)
Reg istro Nacional : 20 1 1 27 3030
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 25/06/2014
Data de Término de Responsebilidade Técnica: i0/05/2018
* * * t*****

+

** * + + *** * *+ * * r(+ * )k:k* r( **

)k:k*

)t

* )k,k*

)k

r(

**

)ts

)k r. )t

r<)k*

r<

**

x.

*** **

r.

r<

r.* f,* * ** ** f* * * t* *

quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da
empresa e/ou pÍofissional(is), e perderá sua validade ciaso ocorram quaisquer
alterações em seus dados acima descritos.
Esta certidão não

falsificação deste documento constituí-se em cnme previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no slte: wg,greeÊp,grséL
código de controle .la certidão; bO 7 3OeSf- 7cc7-47 7a-b3bb-a5446aflfi cb.
situação cadastral extraída em 22/05/2079 76:04:O9.

Emitida Yia serviços online,

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www,creasp.ora. br, link Atendimento/Fale
Conosco, ou ainda através da unidade UGI TAUBATE, situada à Rua: SANTA LUÍZA DE
MARILLAC, 7347,, VILA SÃO JOSÉ, TAUBATÉ-SP, CEP: 72O7O-35O, ou procure a unidade de
atend i mento ma is próxi m a.
SÃO PAULO, 22 de maio de 2o1g

r-
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