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CONTRATO N. 46/2016 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA, CNPJ nº 17.952.508/0001-92, 

situada na Rua Juca Pereira, 31 – Centro, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, Senhor FRANCISCO CARLOS FERREIRA ALVES, 

brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº MG-654.820, 
Portador do CPF nº 379.980.806-04, no uso e gozo de suas atribuições e 

prerrogativas legais, designada simplesmente CONTRATANTE; e a empresa 

SERGIO CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ N. 09.342.365/0001-79, neste 
ato representada por Sergio Rodrigues de Almeida, RG M8.430.987, CPF 

N. 035.983.766-26, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o 
presente contrato de prestação de serviços, como especificado no seu 

objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº059/2016, na 
modalidade Tomada de Preços nº 03/2016, do tipo menor preço, sob a 

regência da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações cada qual naquilo que 
couber, e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 – Contratação de uma empresa em regime de empreitada para 

execução de obras de calçamento de vias públicas em bloquetes 
intertravados de concreto na Rua José Francisco da Silva e Parte da Rua 

Décio Landim Filho, conforme Convênio n. 1471000290/2016 – Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão 

Metropolitana e Prefeitura Municipal de Arantina, conforme especificações e 
quantitativos no anexo I do presente edital. 

 
 Parágrafo Único - Os Anexos constantes do Instrumento 

Convocatório passam a integrar este contrato como se nele 
transcritos estivessem. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

2.1 - São condições de execução: 

I - Os serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados dentro do 

melhor padrão de qualidade, conforme condições dos anexos do edital, 
obedecendo, no que couber, às normas da ABNT. 
 

II - Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para 
execução dos serviços constituirão encargo da CONTRATADA. 

 
III - Os materiais a serem empregados na realização do serviço deverão ser 

fornecidos pela CONTRATADA. 
 

IV - Toda a mão-de-obra necessária ao fiel e perfeito acabamento e 
conclusão dos serviços, bem como os encargos previdenciários, trabalhistas 

e de qualquer natureza decorrentes da Contratação de pessoal e seu 
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transporte, se necessário, serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA.   
 

V - A CONTRATADA deverá manter no local da obra, para sua 
administração, 01 (um) engenheiro civil residente, devidamente registrado 

no CREA/MG como Responsável Técnico da obra, e 1 (um) mestre de obras. 
 

VI - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de 
equipamentos de segurança para seus empregados (EPI’s e EPC’s) de 

acordo com as normas da ABNT. 
 

VII - Os projetos e documentos técnicos relativos à obra não poderão ser 
copiados, reproduzidos, transmitidos a terceiros, sem expresso 

consentimento do CONTRATANTE. 
 

VIII - Este contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem 
autorização do CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de 
sanção, inclusive rescisão. 

 
IX - Será permitida à sub-contratação de parte dos serviços mediante 

aprovação expressa do Departamento de Engenharia do CONTRATANTE.  
 

X - A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da emissão da ordem de 

serviço, que deverá ser aprovado pelo Departamento de Engenharia do 
CONTRATANTE, podendo sofrer eventuais modificações para adequação às 

necessidades técnicas.  
 

XI - A tolerância da CONTRATANTE com qualquer atraso ou 
inadimplemento por parte da CONTRATADA não importará em alteração 

contratual ou novação, podendo o CONTRATANTE exercer seus direitos a 
qualquer tempo. 

 
XII - Havendo paralisação justificada da obra, o prazo deste contrato será 
acrescido de tantos dias quantos os da paralisação, sem qualquer ônus para 

o CONTRATANTE. 
 

XIV - A justificativa para paralisação da obra somente será considerada se 
apresentada por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua 

ocorrência e aceita pelo CONTRATANTE. 
 

XV – Após a assinatura deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar 
documento comprobatório da garantia, em uma das formas previstas na 

Cláusula Décima deste contrato. 
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XVI – É expressamente proibido utilizar ou manter nas dependências do 

CONTRATANTE quaisquer materiais não necessários à execução dos 
serviços. 

 
XVII – O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços 

em desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-lo e aplicar o 
disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
XVIII - Compete ainda à CONTRATADA, toda e qualquer responsabilidade, 

civil, penal, previdenciária e fiscal, com o pessoal empregado ou com 
terceiros, oriundas da execução deste contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
3.1 - DO CONTRATANTE: 

1 - Proporcionar acesso e movimentação do pessoal e equipamentos da 
CONTRATADA, às instalações do CONTRATANTE no que for necessário à 
execução dos serviços. 

2 - Aprovar, através do Departamento de Engenharia, o cronograma físico-
financeiro proposto pela CONTRATADA, podendo efetuar nestes, eventuais 

modificações para adequação às necessidades técnicas. 
3 - Conhecer e visar, diariamente, através do Departamento de Engenharia, 

as folhas do Diário de Obras. 
4 - Verificar, através do Departamento de Engenharia, o cronograma físico-

financeiro proposto pela CONTRATADA na execução dos serviços, 
notificando-a a retirar tudo o que não estiver em conformidade com a 

planilha constante da proposta e seus respectivos termos. 
5 - Caberá à CONTRATADA indicar o local para ligação de água e energia 

elétrica durante o período da execução da obra. 
6 - Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução 

deste contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

3.1 - DA CONTRATADA: 
1 - Iniciar as obras até 5 dias úteis após o recebimento da Ordem de 
Serviço. 

2 - Providenciar para que a obra tenha instalações de tapume, ferramentas 
e equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução dos serviços 

e das obras. 

3 - Executar dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo 

rigorosamente às normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da 
fiscalização da obra.  

4 - Manter vigilância permanente no canteiro de obras. 

5 - Assegurar, até o recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de 

ARANTINA-MG, a proteção e conservação de tudo que tiver sido executado. 
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6 - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos 

trabalhos sob sua responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização da 
obra. 

7 - Permitir e facilitar a fiscalização da Prefeitura Municipal de ARANTINA-
MG a inspeção das obras e serviços no horário normal de trabalho, 

prestando todas as informações solicitadas. 

8 – Apresentar relatórios fotográficos, em meio digital, de antes do início da 

obra, durante a obra, da placa e da conclusão da obra, que deverão ser 
entregues junto com o Boletim de Medição. 

9 - Providenciar a colocação de placas na obra, conforme necessidades, em 
local indicado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG. 

10 - Informar à fiscalização da Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG a 
ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou 

impedir a conclusão da obra ou serviço dentro do prazo previsto no 
cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação. 

11 – Responsabilizar-se única e exclusivamente pela qualidade, resistência 
e estabilidade dos serviços que executar respondendo, inclusive, pela 
exatidão dos estudos cálculos e projetos que a informam, sejam eles 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG. 

12 - Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem a 

total segurança dos operários e terceiros no perímetro da obra. 

13 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais e tributários, 

previdenciários e trabalhistas, resultante de contratação das obras e 
serviços bem como pelo registro de contrato junto ao CREA/MG, tudo de 

acordo com a legislação tributária, trabalhista, previdenciária e outros.  

14 - Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diário de Obras que 

a Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG manterá permanentemente 
disponível no local das obras ou serviços, de acordo com as instruções ali 

contidas. 

15 - Quando houver necessidade de extensão das redes públicas, a 

Contratada deverá apresentar a Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG no 
prazo máximo de 5  dias após início da obra, o comprovante do pedido feito 

à concessionária do serviço. Concluídos os serviços de extensão de rede 
públicas, antes da data do recebimento definitivo da obra, a contratada 
deverá promover as respectivas ligações e testes de funcionamento. 

16 - Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos 
serviços conforme previsto nas especificações técnicas particulares da obra 

e Normas Técnicas Brasileiras. 

17 - Providenciar, junto aos órgãos competentes por sua conta exclusiva, o 

pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação de 
licenças necessárias a sua execução. 
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18 - Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos quer 

no local da obra, quer para outro local. 

19 – Encaminhar àPrefeitura Municipal de ARANTINA-MG, até 05 (cinco) 

dias após o recebimento da Ordem de Serviço, uma cópia da Anotação da 
Responsabilidade Técnica da Obra no CREA/MG. 

20 - Manter à frente dos trabalhos um Engenheiro Civil com total poder 
para representá-la junto à fiscalização da Prefeitura Municipal de ARANTINA-

MG. 

21 - Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a 

contento à fiscalização da Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG. 

22 - Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com 

a fiscalização da Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG. 

23 - Além dos serviços específicos a contratada será responsável pelas 

ligações provisórias e definitivas de água, esgoto, instalações de luz e força, 
de modo que ao ser dada por concluída, possa a obra entrar em 

funcionamento imediatamente. Concluída a obra, a contratada terá que 
apresentar prova de quitação, das contas de água, luz, telefone e das 
transferências das ligações para o Estado, se for o caso. 

24 - Acatar toda orientação advinda da Prefeitura Municipal de ARANTINA-
MG com relação à obra, desde que lhe seja comunicado formalmente, por 

 escrito e ou registrados no Diário de Obras, nas ocasiões devidas, não 
sendo aceitas considerações verbais. 

25 - Quando houver a necessidade de alteração do Projeto Arquitetônico 
fornecido pela Prefeitura Municipal de ARANTINA-MG, a contratada deverá 

comunicar ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 
ARANTINA-MG, ficando sua autorização condicionada ao mesmo. 

26 - Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo 
estabelecido, os serviços sejam entregues inteiramente concluídos e 

acabados, em perfeitas condições de uso e funcionamento. 
27 - Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as 

posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança 
pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 
28 - Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o 
necessário licenciamento dos serviços. 

29 - Fornecer, na execução dos serviços, mão-de-obra adequada e 
materiais de qualidade. 

30 - Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de 
obrigações previstas nas legislações fiscal, social e trabalhista, apresentando 

à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de quitação. 
31 - Remover as instalações provisórias dos serviços, ao seu término. 

32 - Dar integral cumprimento ao Cronograma apresentado pela Prefeitura 
Municipal de ARANTINA-MG, bem como à sua proposta e Edital, os quais 

passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição. 

http://www.arantina.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA 
                                     ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Rua Juca Pereira, n° 31- Centro CEP: 37360-000 – CNPJ n° 17.952.508/0001-92 

http://www.arantina.mg.gov.br – arantina@arantina.mg.gov.br 

 

 

33 - Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, 

desde os salários do pessoal empregado, como também pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir 

sobre o presente Contrato. 
34 - Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados, e/ou 

com identificação mediante crachás. 
35 - Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer 

seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou 
de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA 

ou de quem em seu nome agir. 
36 - Cumprir integralmente as condições do EDITAL e seus ANEXOS, que 

fazem parte integrante deste Instrumento. 
37 - Apresentar, quando solicitado durante a relação contratual, 

comprovante de quitação e regularidade dos encargos da seguridade social. 
38 - Quando da prestação dos serviços a licitante vencedora deverá 

discriminar todos os funcionários que irão trabalhar na obra, para tanto 
colocando o nome e a função exercida. 
39 - O horário normal de trabalho da Construção Civil que é das 07:00 às 

17:00 horas, quando for necessário poderá ser estendido, após prévia 
autorização do Departamento de Engenharia, durante a semana no máximo 

até as 21:00 horas e aos sábados até as 16:00 horas, sempre observando o 
nível de ruído a partir das 18:00 horas. Aos Domingos serão autorizados 

serviços, cuja realização se faça com baixo nível de ruído de forma a não 
provocar incômodos para a vizinhança. 

40 - As alterações que por ventura ocorram nos projetos durante a obra 
deverão ser documentados em um novo projeto “as built” cuja elaboração 

será de responsabilidade da empresa executora da obra. 
41 – Qualquer imprevisto ligado à mão de obra, durante a execução do 

serviço, deverá ser sanado de imediato pela contratada, sem causar 
nenhum prejuízo ao Município. 

42 – A fiscalização do serviço fica a cargo do Departamento de Engenharia, 
caso haja alguma irregularidade deverá a empresa refazer o serviço sem 

gerar qualquer ônus ao Município. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO  

4.1 - O prazo de execução e de entrega da obra é de DOIS MESES, a contar 
da data da expedição da Ordem de Serviço do CONTRATANTE, podendo 

ser revisto nas hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei Federal no 
8.666/93. 

 
4.2 – O PRAZO DO CONTRATO É DE SEIS MESES, A CONTAR DA SUA 

ASSINATURA. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1 - A fiscalização, acompanhamento, conferência, autorizações e 

recebimento do objeto deste contrato será realizado pelo Departamento de 
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Engenharia e Engenheiro da Prefeitura, observados os artigos. 73 a 76 da 

Lei federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
6.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente brasileira, 

CONDICIONADO A LIBERAÇÃO DO RECURSO PELO GOVERNO DO ESTADO, 
ou seja, o pagamento será realizado após liberação do pagamento por parte 

da Secretaria de Estado. Ficam inalteradas as demais informações em 
referência. 

 
6.2 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos 

serviços contratados a importância de R$ 60.638,15 (sessenta mil e 
seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos), observados os seguintes 

termos: 
 

I - Para fins de pagamento serão realizadas duas medições, sendo a 
primeira após 30 dias do início da obra e a última após o término dos 
serviços. 

 
II - As medições devem observar os preços unitários constantes da Planilha, 

uma vez que a execução é por preço unitário, levando-se em conta o avanço 
físico real dos serviços e o cronograma físico-financeiro aprovado pelo 

Departamento de Engenharia. 
 

III - Só serão medidos os serviços realizados e com material já instalado, 
depois de atestada pela Departamento de Engenharia, inclusive, a qualidade 

do material empregado. 
 

IV – O Departamento de Engenharia verificará o exato cumprimento das 
obrigações da contratada no período de medição, quanto à quantidade, à 

qualidade e ao prazo previsto para a execução. 
 

V - Não serão medidos os serviços e nem serão aceitas suas medições 
quando executados em desacordo com o Projeto Executivo, ou, ainda, 
quando em atraso na Execução da obra, em desconformidade com o 

cronograma aprovado pela Departamento de Engenharia. 
 

VI - O Departamento de Engenharia deverá analisar os serviços executados 
e medidos, aprovando-os ou rejeitando-os, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da data de sua apresentação pela contratada. 
 

VII - As faturas provenientes das parcelas relativas à apuração de valores 
das medições só poderão ser apresentadas para pagamento após a 

aprovação pela O Departamento de Engenharia. 
 

http://www.arantina.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA 
                                     ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Rua Juca Pereira, n° 31- Centro CEP: 37360-000 – CNPJ n° 17.952.508/0001-92 

http://www.arantina.mg.gov.br – arantina@arantina.mg.gov.br 

 

 

VIII - O pagamento será efetuado até o 10º dia após a medição, mediante 

a apresentação da Nota Fiscal. 
 

IX - A contratada deverá apresentar, junto à fatura ou nota fiscal, além dos 
documentos fiscais e tributários devidos, a relação dos empregados 

utilizados na execução dos serviços, bem como os documentos 
comprobatórios do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, nos 

termos da legislação pertinente em vigor.  
 

X - Somente após o cumprimento de todas as exigências acima será 
contado o prazo para a liberação do pagamento. 

 
XI - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo 

de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que 
devidamente regularizados. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

7.1 – As despesas correrão também por conta da Dotação Orçamentária de 
nº: 4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.005.1.0008 – 

CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
8.1 - Pela inexecução das condições estipuladas, a CONTRATADA ficará 

sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE, e/ou declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo 
com os artigos 86 a 88 da Lei Federal n. º 8.666/93, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e penal cabíveis, garantindo o contraditório e a ampla 
defesa.  

 
I - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

 
a) - 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o 30o (trigésimo) 
dia, sobre o valor do serviço não realizado, conforme o cronograma físico-

financeiro; 
 

b) - 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual, no caso de 
atraso na execução do serviço superior a 30 (trinta) dias, com a 

conseqüente rescisão contratual; 
 

c) - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso da 
adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua 

rescisão. 
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II - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 

descontado da garantia prestada pela CONTRATADA e, não sendo 
suficiente, a mesma responderá pela sua diferença, sendo descontada dos 

pagamentos das faturas devidas pelo CONTRATANTE, ou ainda, quando for 
o caso, deverá ser pago por meio de guia própria do CONTRATANTE, no 

prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação. 
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
9.1 - Este contrato poderá ser rescindido, judicial ou extrajudicialmente, por 

ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I 
a XII, XVII e XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93. 

 
I – Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral, a CONTRATADA 

será notificada, em observância aos princípios do contraditório e da ampla 
defesa. 

 
II - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, constituem 
causas de rescisão do contrato: 

 
III - Paralisação total ou parcial da obra por fatos de responsabilidade da 

CONTRATADA, por prazo superior a 5 (cinco) dias ininterruptos, salvo 
motivo de força maior devidamente comprovado. 

 
IV - Inobservância dos projetos e especificações técnicas na execução da 

obra. 
 

V - Emprego de material em desacordo com as especificações ou de 
material recusado pela fiscalização. 

 
VI - Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente. 

 
VII - Se a CONTRATADA não cumprir as determinações da fiscalização. 

 
§ 1º - Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o 
contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 

pagamento de indenização, por falência, concordata, dissolução, insolvência 
da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu 

titular. 
 

§ 2º - Em casos excepcionais, configurados como de força maior, a critério 
do CONTRATANTE, o atraso na entrega dos serviços não ensejará a 

rescisão contratual, com as penalidades estabelecidas, se ocorrer qualquer 
dos seguintes motivos: 
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a) - Falta de elementos técnicos para o prosseguimento dos trabalhos, 

quando seu fornecimento couber ao CONTRATANTE e a CONTRATADA 
solicitá-los em tempo hábil. 

 
b) - Alteração no projeto da obra e se esta alteração, a critério do 

CONTRATANTE, tenha sido prejudicial ao andamento destes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÃO 
11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 

65 da Lei no 8.666/93, desde que haja interesse da contratante, com a 
apresentação das devidas justificativas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1 - O presente instrumento deverá ser publicado pela CONTRATANTE na 
forma legal. 

 
12.2 – A publicação dos resultados será feita no órgão de imprensa oficial, 
ou seja, publicação por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal 

de ARANTINA, conforme Lei nº1309, de 30 de Agosto de 2.006. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Andrelândia para dirimir quaisquer 

dúvidas quanto à execução do presente contrato. 
 

E, por estarem justas, as partes firma, o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 
Arantina, 30 de junho de 2016. 

 

__________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARANTINA 

FRANCISCO CARLOS FERREIRA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

 

____________________________ 

SERGIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
Sergio Rodrigues de Almeida 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

_____________________________ 

Nome 
Identidade 

_______________________________ 

Nome 
Identidade 
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