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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL N° 5.006/2018-CPUMP/PGJ 

PROCURAÇÃO / CREDENCIAL 

OUTORGANTE 

MRG CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, com sede e foro nesta cidade de 
Manaus-AM, sediada no endereço: Rua Thomas Edson, n° 49, Bairro Nova 
Esperança, CEP: 69.037-573 - Manaus/AM, inscrita sob CNPJ N° 16.920.176/0001-
00, neste ato representada por seu Representante Legal o Sr. Marcos Antônio 
Rodrigues Guerreiro, portador da Carteira de Identidade n.° 15237273 SSP/AM e do 
CPF n.° 841.164.042-68. 

Õl\I'ORGADO 

FLADNEY LIMA DANTAS, brasileiro, casado, nascido em 05/01/1983, Analista de 
Licitação, domiciliado e residente nesta cidade de Manaus-Am, no Conjunto Ayapuá 
Bloco A-1 Apto 32, Compensa I, CEP: 69035-510, portador da carteira de identidade 
n° 1630877-8 AM, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Amazonas e CPF n°737.931.592-72. 

OBJETIVO 

Representar a Outorgante no Pregão Presencial n.° 5.006/2018-CPUMP/PGJ. 

PODERES 

Apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de abertura de 
propostas e de documentos de habilitação, oferecer lances verbais, assinar ata, registrar 
ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, prestar declaração, assinar todos os 
atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 



• 

L 



2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA 
MRG CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA — EPP. 

MARCOS ANTONIO RODRIGUES GUERREIRO, brasileiro, natural de Manaus/AM, 
nascido em 03/12/1981, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade n°. 
1523727-3 SSP/AM e Inscrito no CPF sob o n°. 841.164.042-68, residente e domiciliado 
à Rua Thomas Edson n. 49-6, Bairro: Nova Esperança, Cep: 69037-573 e FABIAN 
MONTENEGRO DE SOUZA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 09/01 /1993, 
natural de Manaus/AM, portador da carteira de identidade n° 24186104 SSP/AM e CPF 
011.341.902-39, residente e domiciliado à Rua Thomas Edson n. 17, Bairro: Nova 
Esperança , Cep: 69037-573, Manaus/AM„ Únicos sócios da Empresa MRG 
CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA — EPP, registrada na Junta Comercial do Amazonas 
sob o NIRE n° 13200684176, por despacho em 27/09/2012, inscrita no CNPJ sob o n° 
16.920.176/0001-00, com sua sede na Rua Thomas Edson n. 49-6, Bairro: Nova 
Esperança , Cep: 69037-573, Manaus/AM, resolvem de comum acordo alterar e 
consolidar o Contrato Social, conforme cláusulas e condições seguinte: 

I — DOS NOVOS OBJETIVOS SOCIAIS: 

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
0161-0/01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 
0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente ; 
0910-6/00 - Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural; 
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida ; 
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 
3311-2/00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e 
caldeiras, exceto para veículos; 
3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e 
letroterapêuticos e equipamentos de irradiação; 
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e 
motores elétricos; 
3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos não especificados anteriormente ; 
3314-7/01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas; 
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração 
e ventilação para uso industrial e comercial; 
3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso 
geral não especificados anteriormente ; 
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3314-7/99- Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para 
usos industriais não especificados anteriormente; 
3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes; 
3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 
3329-5/01 -Serviços de montagem de móveis de qualquer material ; 
3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados 
anteriormente; 
3530-1/00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado; 
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;.  
4120-4/00 - Construção de edifícios; 
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica ; 
4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 
4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 
4222-7/02 - Obras de irrigação; 
4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e 
esgoto; 
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 
4299-5/01 -Construção de instalações esportivas e recreativas; 
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 
4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 
4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, 
de ventilação e refrigeração; 
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 
4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e 
esteiras rolantes; 
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação 
e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 
4329-1/99 - Outras obras de Instalações em construções não especificadas 
anteriormente; 
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários 
embutidos de qualquer material; 

NUA 'Y  
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4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e 
exteriores; 
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 
4391-6/00 - Obras de fundações; 
4399-1/01 - Administração de obras; 
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas 
temporárias; 
4399-1/03 - Obras de alvenaria; 
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados 
anteriormente; 
4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores; 
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal ; 
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados 
anteriormente ; 
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e 
acessórios; 
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças,intermunicipal, interestadual e internacional ; 
5011-4/01 -Transporte marítimo de cabotagem -Carga ; 
5091-2/02 - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, 
interestadual e internacional ; 
5212-5/00 - Carga e descarga; 
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 
5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos 
;gráficos 
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação ; 
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação; 
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação 
na internet ; 
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios; 
7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 

• 
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7112-0/00 - Serviços de engenharia; 
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura 
especificadas anteriormente; 
7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de 
comunicação; 
7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública; 
7711-0/00- Locação de automóveis sem condutor; 
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados 
anteriormente, sem condutor; 
7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes; 
7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso 
temporário, exceto andaimes; 
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e 
industriais não especificados anteriormente, sem operador; 
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 
8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às 
empresas não especificadas anteriormente; 	• 
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 

II - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social passará a ser de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), dividido em 
700.000(Setecentos Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
integralizadas em moeda corrente do país, e distribuído da seguinte forma: 

P
MARCOS ANTONIO RODRIGUES GUERREIRO: 400.000 (Quatrocentos mil) quotas no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R$ 400.000,00 
(Quatrocentos mil reais). 

FABIAN MONTENEGRO DE SOUZA: 300.000 (Trezentas mil) quotas no valor nominal 
de RI 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de RE 300.000,00 (Trezentos mil 
reais). 
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SÓCIOS QUOTAS % VALOR—RS 
MARCOS ANTONIO RODRIGUES GUERREIRO 400.000 50,00 RS 400.000,00 
FABIAN MONTENEGRO DE SOUZA 300.000 50,00 RS 300.000,00 
TOTAL 700.000 100 RS 700.000,00 

— A responsabilidade de cada som e estrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

III — DA ADMINISTRAÇÃO E DO USO 

A administração da sociedade cabe aos sócios MARCOS ANTONIO RODRIGUES 
GUERREIRO e FABIAN MONTENEGRO DE SOUZA, que recebem poderes e atribuições 
de representar a empresa ativa, passiva, judicialmente e extrajudicialmente, cabendo-  2  
lhes o uso do nome empresarial, podendo assinar pela mesma juntos ou isoladamente, c 
ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir 
obrigações seja a favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A sociedade poderá ser administrada através de administrador 
não sócio, conforme permite a legislação em vigor, Lei 10.406/02. 

IV — DO DESIMPEDIMENTO SOCIAL 

"Os administradores MARCOS ANTONIO RODRIGUES GUERREIRO e FABIAN 
MONTENEGRO DE SOUZA declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos 
de exercerem 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, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade". 

A vista da modificação ora ajustada, para total adequação a Lei 10.406/02, consolida-
se o presente contrato social, de acordo com a seguinte redação: 

I — DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A empresa gira sob o nome empresarial de MRG CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA — 
EPP, e tem sua sede e domicílio na Rua Thomas Edson n. 49-8, Bairro: Nova Esperança, 
Cep: 69037-573, Manaus/AM. 

— DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social no valor de RS 700.000,00 (Setecentos mil reais), dividido em 
700.000(Setecentos Mil) quotas de valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma, 
integralizadas em moeda corrente do país, e distribuído da seguinte forma: 

.--1.11UCEA,/ 

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2018 10:56 SOB N° 20180031473. 
PROTOCOLO: 180031473 DE 30/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800314137. NIRE: 13200684176. 
MRG CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA EPP 

Alexandre Bruno Araújo da Silva 
SECRETÁRIO-GERAL 
MANAUS, 30/01/2018 

www.empresasuperfacil.am.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 



• 

• 

i 



MARCOS ANTONIO RODRIGUES GUERREIRO: 400.000 (Quatrocentos mil) quotas no 
valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R$ 400.000,00 
(Quatrocentos mil reais). 

FABIAN MONTENEGRO DE SOUZA: 300.000 (Trezentas mil) quotas no valor nominal 
de RS 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de RS 300.000,00 (Trezentos mil 
reais). 

SÓCIOS QUOTAS % VALOR — RS 
MARCOS ANTONIO RODRIGUES GUERREIRO 400.000 50,00 R$ 400.000,00 
FABIAN MONTENEGRO DE SOUZA 300.000 50,00 RS 300.000,00 
TOTAL 700.000 100 RS 700.000,00 

— A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

III — DO OBJETO SOCIAL 

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
0161-0/01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 
0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 
0910-6/00 - Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural ; 
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; 
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 
3311-2/00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e 
caldeiras, exceto para veículos; 
3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e 
letroterapêuticos e equipamentos de irradiação ; 
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e 
motores elétricos; 
3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos não especificados anteriormente ; 
3314-7/01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas; 
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração 
e ventilação para uso industrial e comercial ; 
3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso 
geral não especificados anteriormente ; 
3314-7/99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para 
usos industriais não especificados anteriormente; 
3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes; 
3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 
3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material ; 
3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados 
anteriormente ; 
3530-1/00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado ; 

 

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2018 10:56 SOB N° 20180031473. 
PROTOCOLO: 180031473 DE 30/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800314137. N/RE: 13200684176. 
NRG CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA EPP 

Alexandre Bruno Araújo da Silva 
SECRETÁRIO-GERAL 
MANAUS, 30/01/2018 

www.empresasuperfacil.am.gov.br  

JUCEA 

 

A validade deste documento, se imprenso, fica eu-jeito à CPMDrovacão de sua autenticidade nos respectivos portais. 



• 

• 

I 



3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 
4120-4/00 - Construção de edifícios; 
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 
4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 
4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 
4222-7/02 - Obras de irrigação; 
4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e 
esgoto ; 
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 
4299-5/01 - Construção.de  instalações esportivas e recreativas; 
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 
4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 
4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, 
de ventilação e refrigeração; 
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 
4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e 
esteiras rolantes; 
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação 
e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 
4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas 
anteriormente ; 
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia dvil ; 
4330-4/02 - Instalação deportas, janelas, tetos, divisórias e armários 
embutidos de qualquer material; 
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e 
exteriores; 
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 
4391-6/00 - Obras de fundações; 
4399-1/01 - Administração de obras; 
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4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas 
temporárias; 
4399-1/03 - Obras de alvenaria; 
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados 
anteriormente; 
4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores; 
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral; 
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal ; 
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados 
anteriormente ; 
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e 
acessórios; 
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças,intermunicipal, interestadual e internacional; 
5011-4/01 -Transporte marítimo de cabotagem - Carga ; 
5091-2/02 - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, 
interestadual e internacional ; 
5212-5/00 - Carga e descarga; 
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 
5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos 
;gráficos 
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação ; 
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação ; 
6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação 
na internet ; 
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios; 
7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 
7112-0/00 - Serviços de engenharia; 
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura 
especificadas anteriormente; 
7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de 
comunicação; 
7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública; 
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; ( 
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7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados 
anteriormente, sem condutor; 
7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes; 
7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso 
temporário, exceto andaimes; 
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e 
industriais não especificados anteriormente, sem operador; 
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 
8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às 
empresas não especificadas anteriormente ; 
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação; 

IV — DA DURAÇÃO 

A sociedade iniciou suas atividades em 27/09/2012 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

V — CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

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

VI — DA ADMINISTRAÇÃO E DO USO 

A administração da sociedade cabe aos sócios MARCOS ANTONIO RODRIGUES 
GUERREIRO e FABIAN MONTENEGRO DE SOUZA, que recebem poderes e atribuições 
de representar a empresa ativa, passiva, judicialmente e extrajudicialmente, cabendo-
lhes o uso do nome empresarial, podendo assinar pela mesma juntos ou isoladamente, 
ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir 
obrigações seja a favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A sociedade poderá ser administrada através de administrador 
não sócio, conforme permite a legislação em vigor, Lei 10.406/02. 
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VII — DO EXERCÍCIO SOCIAL 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

VIII — DA CRIAÇÃO DE FILIAIS 

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência no 
país ou fora dele, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

IX — DO PRÓ-LABORE 

Ambos sócios MARCOS ANTONIO RODRIGUES GUERREIRO e FABIAN MONTENEGRO 
DE SOUZA, poderão efetuar uma retirada mensal a título de pró-labore e/ou 
dividendos, de acordo com a legislação vigente e a conveniência da empresa e dos 
sócios. 

X — DO FALECIMENTO OU DA INTERDIÇÃO 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com 
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou o sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com 
base na situação patrimonial à data da resolução, verificada em balanço especial 
levantado. 

XI — DO DESIMPEDIMENTO SOCIAL 

"Os administradores MARCOS ANTONIO RODRIGUES GUERREIRO e FABIAN 
MONTENEGRO DE SOUZA declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos 
de exercerem 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, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade". 
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Fica eleito o foro de Manaus, Estado do Amazonas, para o exercício e o cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes desta 2° Alteração Contratual. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 
01 (UMA) via de igual teor e forma. 

( 
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7  MARCOS ANTONIO R IGUES 
GERREIRO 

SÓCIO 
CPF: 841.164.042-68 

421~ /14-1JAAL 0/(,0  
FABIAN MONTENEGROjE SOUZA 

SÓCIO 
CPF: 011.341.902-39 

Manaus, 27 de Janeiro de 2018. 

ÇO AUTENTICA A FIRktA DE 
ANTONIO RODRIGUES GUERREIRO 

IR004440NP921FJF
- 

' 
O 	ore 1(41(1018 1214  0 int  .?.*A.IMENTO DE FIRMA 

V me Rocha Bom FFUUNOOSNETj' RR: 00..3422 

	

o 	ficide 	dal 108 

CARTÓRIO CoM,0e KOCHe. 0eGUNDO :ABELICNATO roem Corne; de LoA.'. Tato:. en 
1-2,-InSan,er .N:ss • orfr3 ttp 	Mmulr. 3411 In ‘,1) vs, :4, 44.)44 4 '4.4  

- 	• 	• 	 • 
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A Fl e DE 
FABIAN MONTENEGRO DE SOUZA 

	

- -RECFIR 	085108118F9ORDJ24 
/1018 12'14 12 	RECONHECIMENTO DE FIRMA 

Frenclsecky‘ilme Rocha Somam - Escrnente FUNETJ RI 0.32 
FUNDOS Ri 0,42 

, e o seio em Mies //C108d80 porteleeloem Lem ui 

• 

eARILFNOCARLOS ROCHA- SEGUNDO TASELIONATO [Carlos Gonmsda Rocha • Tabelião 
P bascl-aniav,s -Cer,ltp.UP 69 	Atir,,•ANI-Fettel, 9110!4,4C",,3»,44 	 7384 

PEC 
''14ma  

 

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2018 10:56 SOB N° 20180031473. 
PROTOCOLO: 180031473 DE 30/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800314137. NIRE: 13200684176. 
MRG CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA EPP 

Alexandre Bruno Araújo da Silva 
SECRETÁRIO-GERAL 

MANAUS, 30/01/2018 
www.empresasuperfacil.am.gov.br  

'MEÃ 

 

A validade deste documento, se impresso. fica suieito à cOmorovacão de sua autenticidade nos respectivos portais. 



I 

• 



s'REPÜRE ' 
; • Atamsiom-A:isi- 11.» A.100.  RRA 

:1 MARCOS ANTONIO RODRIGUES GUERREIRO 

r
_Dpe. IDENTIDADE (ORG. EMISSOR UF 	 
15237273 981,  AM 

r1741:16, 103/12/198 
r  DATA NASCIMEA 

FILIAÇ 
MARCOS SA GUERREIRO 

CAR16EM MIRANDA RODRIGU 
ES GUERREIRO 

rwaspiainl 
 r---VALIDADE 	r--11 11PUILRAGAD 

21/±1/2071.[ 03/09/201C 

G(L:IjAus, Am 
	 r  DATA EMISSÃO 

I  20/10/2017  

c  
IIIIR-I IMl..MO%IDE -I-,:o 07011423342 , 

451026531658 

AMAZONAS 

11810-k ININB050327•02)170-‘0515x -Av. ama 
CARTÓRIO RABELO • 1' OFICIO DE NOTAS 

SELO ELETRÔNICO DE FIS 
Certifico que e presente 
ht 70 toas° V de Lei no 
Detefrfore, 20/07/20113 10-
Erniedo por JUSSARA LI 
FUNETJ 0,32 FUNDFAM 
SELO:. R$1,P0 AUTEN 
valide o IMO Hm 0101440.p 

EGIST R 
O 	5532 913796 

115!1. Kcjishr,,,,ÇÕE 

LIII  
J, 	4rs.fr ,a;a47-e-A.:4, 

3 r- 
0, 

...4: 1'- 
( (1) 

;:l. V: 
O O') 
E Co 
E 

1-1 

E 

sa. 8 
ã ‘,0  
ao z, 

E o 
rogce 

goa  on 
a   
2 
S -2,71,a 
0P09_4 

- -› 

tik.Ë;1 

.3kEwt3, 
_8Z4 

a0 0. ano 
a 

o 

MRG Engenharia 



EM BRük-:::,,i'.•(;,,HI:i 

• 



FABIAN ONTENEGRO DE SOUZA 
DOC.IDENTMAVE,ÓRG EMISSOR/UF 

F4186104 SSP AM 
CPF 	 IDATANASCIMENTI:  ri-)11. 341.902- 39 09{01/1993 i O -1 mon(Bcn 
F LIAÇÃO 	

O 

FRANCISCO FABIO DE SOU 	rfltiAg. 

ZA 	 42.5 - :...° ? :4,2  2 tj VMIIA LUC
TENSOR° 

 IACAMINHA MO  

asa~FcAIH,BL-51 ci C»  ?35 ‘i A2 1:1 (5°  
AB rw_l  #1-7,11 c c_°.3 217, 

REGISTRO g 12.  Z 	: o 

0 5 9 7 0 9 12 '---'-'n.3 	[7. -. 9 / 
VALIDADE
3/2057'./"07-{701)-1 	 'VI  , s 

C---.01À0filiv‘rilbagOdeo cfrs" 

P
R
O

IB
ID

O
  P

L
A
S
T

IF
IC

A
 00 r 

LOCAL 

MANAUS, AMAZONAS 	DOA77'07;2 "  
r

0-117  

CO 
oD 

•-ss"""R'''Emas°" 
AMAZONAS 

OcARIORio RABELO .11  cfloo ot 
NOTAS DE RA10108 -Antotil 

3.1./.411Bablida32143 	
I 	Mi. 

SELO ELEMONICO DE PS 
Catou) go e presento 
Arl 70 Inciso V de Um no 8 

	

Emi000 por MICHELLE JUL 	
ESCREVE 

0•801.110m, 14107/2018 10 3 

	

3 	
IIJ 

SELO:J:181,90 

AUTENT'dáST,J§NSOJCIEB311 
Fdl 0,18 F 

FUNELF. 0.32 FUNDPAM 
O “ . ...,, C. i,  ..,,l, 1 	. 5 . 

V elhõs o ludo Emr. o dadso.portilis 

2B891401814 

AM025.177 6  C* flr 

CIO 

4(4tOr;:t 

O 
(De; 

S`P 
voloaa 

.01Joy ,  

Página: 
\C; / 	 

MRG Engenharia 



• 



)neOPS nem n amoles Nart nal em Periodos Anteriores 
Data Inicial 	Data Final 	jDetalhamento  
27/09/2012 31/12/2017 	lExcluida por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil 

k SIMPLES 

Simples Nacional - Consulta Optantes 

Data da consulta: 27/06/2018 

El Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ : 16.920.176/0001-00 
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial: MRG CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA 

L Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018 

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI • 
D Períodos Anteriores 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

Ei Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

D Eventos Futuros (Simples Nacional) 

eitos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

D Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem 
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Engenharia Civil 	Engenharia Mecânica 	Engenharia Elétrica 
Projetos Arquitetônicos 	Serviços Logísticos 	Manutenções em Geral 

MEG E SI4N44  

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

Pregão Presencial N° 5.006/2018-MP/PGNAM. 

À 
Comissão Permanente de Licitação 

MRG CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ n.° 16.920.176/0001-00 

por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES 

GUERREIRO, portador da Carteira de Identidade n.° 15237273 SSP/AM e do CPF n.°  

841.164.042-68, DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.2 do Edital o Pregão 

Presencial n.° 5.006/2018/CPL, sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso 1, art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006; 

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da Lei 

Complementar n.° 123/2006. 

DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do 

artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

  

Manaus/AM, 24 de julho de 2018. • 

 

 

   

MRG CONSTRUÇÃ  •  D  9  IFICIOS LTDA 
Marcos Antônio Rodrigues Guerreiro 

RG n.° 15237273 - SSP/AM e CPF n.° 841.164.042-68 
Representante Legal 

MRG CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP 
CNPJ: 16.920.176/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05.365.125-1 
TELEFONE: (92) 3343-3348/(92) 99380-5788 / 99218-7561 
EMAIL: mrg.marcosguerreiro@mail.com  
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