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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 031/2022 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 

TIPO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO GLOBAL  

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, ESTADO DE MINAS GERAIS E 

A SOCIEDADE EMPRESÁRIA COSTA TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUTORA LTDA - EPP LTDA, PARA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À BASE DE C.B.U.Q. 

(CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE), 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, SARJETA E GUIA 

EXTRUSADA EM CONCRETO USINADO, COM ESPESSURAS 

E DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO, MEMÓRIA DE 

CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO. AS OBRAS DEVERÃO 

SER EXECUTADAS EM CONFORMIDADE COM A 

METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES EM CONSONÂNCIA 

COM AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS VIGENTES. 

A EXECUÇÃO DA OBRA SUPRACITADA, OBJETO DESTE 

PROJETO BÁSICO, SERÁ EXECUTADA ATRAVÉS DE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDIANTE 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, VISANDO OTIMIZAR E 

AGILIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO, ALÉM DOS 

ORIUNDOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 

IMPOSTOS; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 
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OU REPASSES DA UNIÃO; TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO 

ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS 

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS DO 

ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO E 

RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, 

CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE 

INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.  

 

O MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ nº 18.239.624/0001-21, com sede na Rua Minas Gerais, nº 62, 

Bairro Vila Sônia, nesta cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.235-000, neste 

ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Rossano de Oliveira, brasileiro, casado, 

bancário, inscrito no CPF nº 376.391.376-91, Cédula de Identidade nº M-1.725.785, expedida 

pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, nº 23, Centro, nesta cidade de 

Coqueiral, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.235-000, doravante denominada CONTRATANTE, e 

de outro lado, a sociedade empresária denominada COSTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA 

LTDA - EPP, empresa privada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.422.221.0001/50, com sede na 

Avenida Waldemar Barros de Rezende, nº 52, Bairro Park Rinaldo, na cidade de Varginha, 

Estado de Minas Gerais, Cep: 37.002-970, neste ato representada pelos Sócio(a)(s) 

Administrador(a)(s) o Sr(a). Donizete Costa, brasileiro(a), casado(a), empresário(a), Cédula de 

Identidade nº M-1.200.506, expedida pela SSP/MG, inscrito(a) no CPF nº 189.156.476-53, 

residente e domiciliado(a) na Avenida Dr. José Marcos, nº 666, Bairro Bom Pastor, na cidade de 

Varginha, Estado de Minas Gerais, Cep: 37.014-260, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: ajustam e firmam o presente Contrato, nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições do 

Processo Administrativo Licitatório n° 031/2022/ADM, pelo também compõem este contrato 

administrativo, o Projeto Básico, Termo de Referência, Memorial Descritivo, Anexos e os 
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termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes: 

1 - DO OBJETO 
 

SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL; 

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À BASE DE C.B.U.Q. (CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO À QUENTE), SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, SARJETA E GUIA 

EXTRUSADA EM CONCRETO USINADO, COM ESPESSURAS E DIMENSÕES DE ACORDO COM 

PROJETO, MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO. AS OBRAS DEVERÃO SER 

EXECUTADAS EM CONFORMIDADE COM A METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES EM 

CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS VIGENTES. 

A EXECUÇÃO DA OBRA SUPRACITADA, OBJETO DESTE PROJETO BÁSICO, 

SERÁ EXECUTADA ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDIANTE PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO, VISANDO OTIMIZAR E AGILIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO, ALÉM DOS ORIUNDOS DE RECURSOS NÃO 

VINCULADOS DE IMPOSTOS; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA 

UNIÃO; TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS 

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM 

BRUMADINHO E RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, CUJAS 

ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE 

FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, conforme expedição de AF – 

Autorização(ões) de Fornecimento(s) ou OS – Ordem de Serviço, do Processo Administrativo 

Licitatório n° 031/2022, Tomada de Preços nº 002/2022. Adjudicado e Homologado em 

05/04/2022, que fica fazendo parte integrante deste instrumento e a necessidade da 

municipalidade, conforme descrição: 
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Seq. Item Descrição/Especificação UN Marca Quantidade Unitário Total 

1 12762 GUIA E SARJETA EM 

CONCRETO-EXECUÇÃO DE 

SARJETA DE CONCRETO 

USINADO - MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO, 

30 CM BASEX 10 CM 

ALTURA. 

M costa 3.961,2200 43,1964 171.110,44 

2 12763 GUIA E SARJETA EM 

CONCRETO-GUIA (MEIO-

FIO) E SARJETA 

CONJUGADOS DE 

CONCRETO - MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 45 CM 

BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. 

M costa 44,0000 49,0087 2.156,38 

3 12760 PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA-EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO - CAMADA DE 

ROLAMENTO EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. 

M3 costa 7,2000 1.287,9892 9.273,52 

4 12759 PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA-EXECUÇÃO DE 

PINTURA DE LIGAÇÃO    

COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. -  

M2 costa 240,0000 2,3417 562,00 

5 12758 PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA-IMPRIMAÇÃO - 

EXECUÇÃO E 

FORNECIMENTO DO 

MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE 

DO MATERIAL 

BETUMINOSO) 

M2 costa 262,5000 3,3865 888,95 

6 12761 PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA-TRANSPORTE 

TOKM costa 1.051,3200 1,0568 1.111,03 
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COM CAMINHÃO TANQUE 

DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L - EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30KM (UNIDADE: TXKM). 

7 12756 RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO-EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO - CAMADA DE 

ROLAMENTO EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. 

M3 costa 638,4300 1.287,9892 822.290,94 

8 12755 RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO-EXECUÇÃO DE 

PINTURA DE LIGAÇÃO 

COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. -  

M2 costa 12.768,5300 2,3417 29.900,06 

9 12757 RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO-TRANSPORTE 

COM CAMINHÃO TANQUE 

DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L - EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30KM (UNIDADE: TXKM). 

TOKM costa 93.220,5000 1,0568 98.515,42 

10 12764 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

HORIZONTAL - PINTURA 

DE EIXO VIÁRIO SOBRE 

ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA - A 

BASE DE RESINA ACRÍLICA 

COM MICROESFERAS DE 

VIDRO, APLICAÇÃO 

MECÂNICA COM 

DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. 

M costa 6.479,4000 4,8516 31.435,45 

11 12765 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

HORIZONTAL - PINTURA 

DE FAIXA DE PEDESTRE OU 

ZEBRADA - TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE 

M2 costa 393,6000 26,4198 10.398,83 
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DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, 

E = 30 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. 

Total Geral Global R$ 1.777.643,02 

 

2 - DA ACEITABILIDADE DO OBJETO 

 
2.1 - O fornecimento, contratação ou a prestação de serviço a ser 

contratados serão recebidos PROVISORIAMENTE, até conferência por parte do responsável do 

setor requerente, que através de termo de aceite emitido pelo funcionário responsável pelo 

setor ou responsável pela execução do contrato.  

2.2 - o recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado 

ou a nota de liquidação, será feita ao final do contrato ou fornecimento total e quitação dos 

pagamentos.  

2.3 - Serão recebidos de acordo com o que dispõe as alíneas a e b, I, do art. 

73, Lei 8.666/93.  

2.4 - A Administração Pública Direta se reserva para si o direito de recusar o 

fornecimento, contratação ou a prestação de serviço a ser contratado em desacordo com o 

contrato, ou que não estejam em pleno acordo com este termo referencial, devendo estes ser 

refeitos a expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de 

adicionais.  

2.5 - Pelo não cumprimento destes itens, os serviços serão tidos como não 

executados, aplicando-se as sanções estipuladas para o caso de inadimplemento. 

3 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
3.1 – O presente contrato decorre do Processo Administrativo Licitatório nº 

031/2022, modalidade Tomada de Preço nº 002/2022, com disposição na Lei Federal nº 
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8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições deste 

instrumento. 

  

4 – DA FINALIDADE DO OBJETO 

 
 

4.1 - O presente instrumento tem por objeto, a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À BASE DE C.B.U.Q. (CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO À QUENTE), SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, SARJETA E GUIA 

EXTRUSADA EM CONCRETO USINADO, COM ESPESSURAS E DIMENSÕES DE ACORDO COM 

PROJETO, MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO. 

4.2 - A forma de prestação de serviços, objeto deste Contrato, obedecerá ao 

estipulado neste instrumento, bem como as disposições constantes dos documentos 

acostados ao processo licitatório epigrafado acima. 

   

5 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

5.1 - O objeto deste contrato será executado pela contratada em sua 

totalidade conforme descrito na cláusula primeira deste instrumento, as obras e serviços de 

engenharia, do objeto deste contrato, deverão ser executadas no prazo máximo de 120 (cento 

e vinte) dias, e em caso de força maior ou intempéries da natureza poderão ter seu prazo 

máximo prorrogado a vigência do contrato.  
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6 – DO VALOR 
  

6.1 - Este instrumento de contrato terá valor global R$ 1.177.643,02 (um 

milhão, cento setenta sete mil, seiscentos quarenta três reais e dois centavos), referente à 

prestação dos serviços convencionados conforme estipulados na proposta apresentada pela 

CONTRATADA, acostado ao Procedimento Administrativo Licitatório nº 031/2022 e Tomada 

de Preço nº 002/2022. Os preços ajustados não sofrerão reajuste, salvo se necessário para a 

manutenção do equilíbrio contratual, nas formas delineadas no instrumento convocatório.  

6.2 - Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas sobre o objeto 

contratado tais como seguros, encargos sociais, tributos, deslocamento e alimentação de 

funcionários da Contratada e outras despesas necessárias à perfeita prestação dos serviços.  

6.3 - Fica o presente instrumento contratual no valor global R$ 1.177.643,02 

(um milhão, cento setenta sete mil, seiscentos quarenta três reais e dois centavos), que cobre 

todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, encargos sociais, previdenciários e 

trabalhistas e outros que incidam ou venham a incidir sobre a contratação constituindo na 

única remuneração pela execução total do objeto ora contratado. 

6.4 - Que, o pagamento será efetuado em moeda corrente (real), através de 

pagamento da Nota Fiscal de Prestação de Serviço / Fatura, conforme o caput desta cláusula, 

em favor da contratada denominada: COSTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA - EPP, 

empresa privada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.422.221.0001/50, com sede na Avenida 

Waldemar Barros de Rezende, nº 52, Bairro Park Rinaldo, na cidade de Varginha, Estado de 

Minas Gerais, Cep: 37.002-970, por meio de Ordem Bancária na Instituição do SICOOB - 756, 

Agência nº 3180, Conta Corrente nº 28831-4, conforme dados bancários indicados na 

proposta em que deverá ser efetivado o crédito. 
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7 – DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO 

  
Os serviços aceitados serão medidos pela determinação da área dos serviços 

de construção executados, expresso em metros quadrados, ou conforme Planilha de 

Cronograma Físico Financeiro.  

7.1 - O pagamento será efetuado conforme as medições atestadas e aceitas 

pela fiscalização / gestão do objeto, até o 10º dia útil, após a liquidação da Nota Fiscal de 

Prestação de Serviço.  

7.2 - Os pagamentos estão condicionados a apresentação das faturas, com 

relatório, feito pela Contratada, dos serviços prestados, juntamente com o livro de obra, 

devidamente acompanhados do termo circunstanciado de recebimento expedido pelo 

responsável pela fiscalização, bem como demais documentos exigidos no instrumento 

convocatório.  

7.3 - As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar 

documentos comprobatórios, para os fins de retenções de impostos.  

7.4 - Após o ATESTO do servidor responsável pela fiscalização deste 

Contrato, o CONTRATANTE efetuará o pagamento das Notas Fiscais mediante ordem bancária, 

no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento das mesmas pela 

Tesouraria.  

7.5 - O CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais 

sem a apresentação das respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no 

item 7.2 retros e subsequentes.  
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7.6 - Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica 

estabelecida no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93.  

7.7 - Para efetivação do pagamento, além do recebimento dos serviços, a 

Contratada deverá comprovar mensalmente a regularidade com a seguridade social, que será 

feita por meio da obtenção das certidões: Conjunta da RFB/PGFN/PREVIDENCIÁRIA e FGTS.  

7.8 - Além das certidões acima mencionadas o Contratante, sempre, segundo 

sua conveniência e oportunidade, poderá exigir os documentos comprobatórios do 

recolhimento das contribuições previdenciárias e dos depósitos do FGTS.  

7.9 - Não estando à empresa regular com a seguridade social ou deixando de 

apresentar os documentos exigidos, quando solicitados, o pagamento será suspenso até o 

cumprimento das obrigações.  

7.10 - Cumprida todas as exigências a empresa deverão apresentar a Nota 

Fiscal corretamente preenchida.  

7.11 - O preenchimento incorreto da Nota Fiscal supracitada ou a falta de 

documento implicará na prorrogação do prazo previsto para pagamento em até 10 (dez) dias 

úteis, sem que isto implique em correção dos valores ou multa.  

7.12 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura mediante a 

apresentação da medição acompanhada do respectivo livro de obras de acordo com as fases 

previstas no cronograma físico e financeiro, juntamente com a nota fiscal correspondente que 

será atestada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 

7.13 - Haverá reajuste de preços durante o período contratual, desde que 

solicitado e justificado pela contratada e anuído pela contratante. 
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7.14 - Este contrato poderá ser alterado no interesse público e das partes, 

para melhor adequação e execução dos projetos do objeto contratado, através de termos 

aditivos, em conformidade com os artigos 57,58 e 65 todos da Lei Federal nº 8.666/93, no que 

couber. 

7.15 - O contratante se reserva no direito de aumentar ou diminuir o 

quantitativo dos serviços e o fornecimento dos respectivos materiais para melhor executar o 

objeto contratado, buscando e se firmando primeiramente no interesse público, através de 

termo aditivo, dispondo sobre a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da 

contratação e mediante despacho favorável do contratante. 

8 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

  
 

8.1 - O Instrumento Administrativo a ser assinado com a licitante vencedora 

terá vigência de 06 (seis) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado através de 

aditivos por iguais e sucessivos períodos limitados.  

8.2 - O contrato poderá ser prorrogado por igual período, mediante Termo 

Aditivo, respeitado o prazo máximo de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 57, inciso II, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, considerando a natureza contínua dos serviços, caso 

venham a ser contratados. 

9 – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  

  
 

9.1 - Será emitida a Nota de Empenho, no valor global de R$ 1.177.643,02 

(um milhão, cento setenta sete mil, seiscentos quarenta três reais e dois centavos), sendo o 
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valor pago conforme as medições, visando dar atendimento às despesas decorrentes da 

execução deste instrumento Contrato de Prestação de Serviços.  

9.2 - As despesas decorrentes do objeto deste instrumento de Prestação de 

Serviços correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria:  

 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Agricultura 

02.07.01.15.451.0501.1.121.4490.51.00 - Obras e Instalações - Red. 508 - Fontes 168, 200, 264 
e 268 

 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  
10.1 - O município obriga-se a cumprir as obrigações constantes do edital, 

relacionadas na minuta de contrato e sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e 

da natureza da atividade.  

10.2 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações a serem contratadas, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 

representantes da empresa nas dependências necessárias ao cumprimento do contrato 

administrativo;  

10.3 - Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local do fornecimento e 

prestação de serviços, desde que observadas às normas de segurança;  

10.4 - Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no 

fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser contratados;  
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10.5 - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste 

edital, garantindo a real disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à 

empresa ora licitada;  

10.6 - Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela 

Administração, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante vencedora, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante vencedora.  

   

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
11.1 - Concluído todo o processo licitatório para aquisição do objeto licitado 

a ser contratada, a empresa vencedora será notificada de que o município efetivará a 

contratação, devendo a licitante vencedora comparecer até 05 (cinco) dias úteis seguintes à 

notificação, para assinar o contrato e retirar a Autorização de Fornecimento ou Ordem de 

Serviço, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

certame.  

11.2 - Após a assinatura do termo de contrato a licitante vencedora obrigar-

se-á:  

11.2.1 - Responsabilizar única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto licitatório a ser contratado;  

11.2.2 - Responsabilizar pelo pagamento de todas as licenças, taxas 

emolumentos necessários a fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas 

autoridades constituídas, além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributarias, 
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bem como por quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus 

funcionários, despesas com pessoal de acordo com as exigências legais, inclusive o 

fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação e outras que se fizerem necessárias à 

plena e perfeita execução do fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser 

contratada durante a vigência do contrato, e quando da realização dos serviços “in loco” todas 

as despesas correrão por conta da contratada;  

11.2.3 - Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis 

perdas e danos decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou 

adequação dos serviços, devido à impossibilidade de execução conforme o contratado, sem 

qualquer custo ao contratante;  

11.2.4 - Contratar pessoas idôneas para prestarem os serviços nos horários e 

forma definidos pelo contratante.  

11.2.5 - Manter toda a equipe uniformizada, identificada e credenciada, 

treinada e habilitada conforme a legislação vigente;  

11.2.6 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as 

supressões que se fizerem necessárias no fornecimento, contratação ou da prestação de 

serviço a ser contratado, até o limite legal previsto em lei, tendo em referência o valor do 

contrato;  

11.2.7 - Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam 

interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados;  
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11.2.8 - Informar e manter atualizados os números de telefones fixos e 

móveis, e endereço eletrônico “e-mail”, bem como nome da pessoa autorizada para contatos 

setoriais que se fizerem necessários por parte da contratada;  

11.2.9 - Refazer, as suas expensas, o fornecimento, contratação ou da 

prestação de serviço a ser contratado e executado em desacordo com o estabelecido;  

11.2.10 - Executar o fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a 

ser contratado em total conformidade com o Anexo I – Termo de Referência, do presente 

edital, o qual será o objeto exclusivo do Contrato Administrativo a ser efetivado pelas partes.   

11.2.11 - Apresentar a Contratante, caso esta venha a solicitar, a 

programação geral de fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a ser contratado, 

com base em indicações pela mesma fornecida;  

11.2.12 - Iniciar o fornecimento, contratação ou da prestação de serviço a 

ser contratado no prazo máximo de 03 (três) dias após a assinatura do contrato/ordem de 

serviço, sob pena de suspensão parcial do pagamento ou rescisão pela contratante por 

descumprimento de cláusulas contratuais;  

11.2.13 - Deverão ser tomadas as providencias para correção das falhas 

detectadas, a fim de manter o controle de qualidade do fornecimento, contratação ou da 

prestação de serviço a ser contratado, reportando-se ao fiscal do contrato quando houver 

necessidade.  

11.2.14 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação fiscal exigidas na licitação;  
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11.2.15 - arcar com eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;  

11.2.16 - responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que causar ao 

órgão, ou a terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou 

mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

acompanhamento pela contratante.   

11.2.17 - na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista proposta contra a 

CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, esta deverá comparecer 

espontaneamente em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e 

substituir a CONTRATANTE no processo até sentença final, respondendo pelos ônus diretos 

e/ou indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após o término ou 

rescisão do presente contrato. 

11.2.18 - assegurar os empregados contra riscos de acidentes de trabalho. 

11.2.19 - indenizar terceiros e à Administração todo e qualquer prejuízo ou 

dano, decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, ou após o seu término, 

em conformidade com o artigo 70 da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.2.20 - cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas. 

11.2.21 - fornecer toda a mão-de-obra, materiais (conforme Projetos, 

Especificações Técnicas e o Memorial Descritivo), ferramentas, equipamentos e maquinários 

necessários à perfeita execução dos serviços de que trata o presente contrato. 
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11.2.22 - atribuir os serviços a profissionais legalmente habilitados e 

idôneos. 

11.2.23 - toda e qualquer impugnação feita pela CONTRATANTE obrigará a 

CONTRATADA a corrigir ou reparar e efetuar substituição de material e/ou serviço 

inadequado, sem qualquer ônus à CONTRATANTE, em até 10 dias consecutivos. Não sendo 

possível, indenizará o valor correspondente, acrescido de perdas e danos. 

11.2.24 - indicar por escrito, à CONTRATANTE, profissional tecnicamente 

habilitado, responsável direto pela execução da obra, com a respectiva ART/CAU, sem a qual a 

mesma não poderá ser iniciada, juntamente com os dados de identificação de seu preposto, 

nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 8.666-93. 

11.2.25 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações 

assumidas. 

11.2.26 - Responder pela qualidade, quantidade, perfeição, segurança e 

demais características dos serviços, bem como a observação às normas técnicas. 

11.2.27 - manter limpos os locais dos serviços, fazendo remover o lixo e 

entulhos para fora do local dos mesmos, em forma periódica. 

11.2.28 - entregar os serviços completamente limpos, acabados, 

desembaraçados de equipamentos, máquinas, sobras de material e com todas as instalações 

em perfeito funcionamento. 

11.2.29 - assegurar livre acesso por parte da fiscalização a todas as partes 

dos serviços em andamento. 
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11.2.30 - respeitar as especificações dos Projetos Executivos e Especificações 

Técnicas vigentes. 

11.2.31 - arcar com as despesas com demolições e reparos de serviços mal 

executados ou errados, por sua culpa. 

11.2.32 - remover dos locais onde forem executados os serviços, de forma 

imediata, todo e qualquer material não aprovado pela fiscalização. 

11.2.33 - chamar a fiscalização com antecedência razoável sempre que 

houver necessidade. 

11.2.34 - assumir perante a CONTRATANTE a responsabilidade por todos os 

serviços realizados. 

11.2.35 - substituir qualquer material e/ou serviço, quando em desacordo 

com as respectivas especificações. 

11.2.36 - efetuar o registro dos serviços no CREA/CAU, em observância ao 

disposto na Lei nº. 6.496, de 02-09-79, e suas alterações. 

11.2.37 - a CONTRATADA não poderá substituir os membros da equipe 

técnica, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância da CONTRATANTE, 

apresentando para tal fim, o acervo do novo técnico a ser incluído na equipe, que deverá ser 

igual ou superior ao anterior. 

11.2.38 - informar qualquer mudança de endereço, telefone ou outros. 

11.2.39 - a contratada deverá apresentar o respectivo CNO – Cadastro 

Nacional de Obras, no prazo máximo de dez dias do início da execução dos serviços. 
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11.2.39 - a última medição será paga mediante a apresentação do 

Certificado de baixa da obra junto ao INSS. 

11.2.40 - Conforme dispõe o artigo 56, da Lei Federal 8.666/93, “in verbis”. 

“A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento 

convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e 

compras.” 

11.2.41 - O que deverá ser concretizado até 10 (dez) dias após a assinatura 

do instrumento contratual sob pena de decair do direito de execução da obra, passando a ser 

chamada a 2ª proponente classificada. E a liberação somente após conclusão da obra com a 

emissão da certidão de baixa do CNO, junto a Receita Federal do Brasil. 

 

12 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DA GESTÃO DOS SERVIÇOS/OBRA 

 
12.1 - O município designa a Engenheira Civil a Srta. Estela Schiavoni Vilela, 

para a fiscalização e acompanhamento da execução da obra objeto deste Projeto Básico. 

Caberá ao Fiscal da obra: 

12.1.1 - O servidor anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados.  

12.1.2 - As decisões e providencias que ultrapassarem a competência do 

representante deverá ser solicitado a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes.  

12.1.3 - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais 

assumidas e pela qualidade e quantidade de produtos fornecidos ou serviços prestados. 
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12.1.4 - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as 

correções devidas e encaminha-las ao Gestor para providências quanto ao pagamento e 

arquivamento de cópia junto aos demais documentos pertinentes. 

12.1.5 - Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, 

propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços 

12.1.6 - Anotar e informar todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, informando o Gestor, para que este determine o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

12.1.7 - Verificar e informar ao gestor, se na entrega de materiais, ou na 

prestação de serviços, as especificações e as quantidades encontram-se de acordo com o 

estabelecido no instrumento contratual. 

12.1.8 - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os 

atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas 

atividades 

12.2 - O município designa a Secretária Municipal de Obras Públicas e 

Agricultura, a Sra. Danielle Patrícia Ferreira Marques Peloso, para a gestão e 

acompanhamento da execução da obra objeto deste Projeto Básico. Caberá ao Gestor da 

obra:  

12.2.1 - Acompanhar o processo licitatório em todas as suas fases, até a 

assinatura do contrato, de maneira a evitar, inclusive, descontinuidades. 

12.2.2 - Auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange a seus conhecimentos 

técnicos, nas respostas aos questionamentos, impugnações e recursos. 
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12.2.3 - Manter sob sua guarda os processos de contratação e pagamento. 

12.2.4 - Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade. 

12.2.5 - Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-

financeiro estabelecido, encaminhando à autoridade competente eventuais pedidos de 

modificações ou substituições. 

12.2.6 - Notificar formalmente a Contratada quando forem constatados 

inadimplementos contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e 

solução. 

12.2.7 - Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 

cronológica, observando para que o valor do contrato não seja ultrapassado. 

12.2.8 - Receber e encaminhar para pagamento as notas fiscais ou faturas 

atestadas pelo Fiscal do contrato. 

12.2.9 - Coordenar a atividade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as 

informações que entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões 

que venha a tomar conhecimento.  

13 – DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO 

  
13.1 - Os serviços serão prestados na forma contratual e recebidos 

mensalmente, de modo provisório, pela Secretária Municipal de Obras e Serviços e Setor 

Municipal de Compras e Licitações, mediante termo circunstanciado de recebimento, na figura 

de pessoa designada, que deverá atestar seu recebimento.  

13.2 - O recebimento definitivo, mediante lavratura de Termo 

Circunstanciado, será feito ao final do contrato ou anualmente.  
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13.3 - Serão recebidos de acordo com o que dispõe o as alíneas a e b, I, art. 

73, Lei Federal nº 8.666/93.  

13.4 - O Município reserva para si o direito de recusar os serviços prestados 

em desacordo com o contrato, devendo estes ser refeitos às expensas da CONTRATADA, sem 

que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais.  

13.5 - Concluídas as obras, objeto desta licitação, a contratada solicitará sua 

aprovação através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, que fará todas as observações 

que julgar necessárias, rejeitando as obras que não tenham sido executadas nos termos 

editalícios e contratuais. Nesta hipótese será dado um prazo de 10 (dez) dias para que a 

contratada, às suas expensas, complemente ou refaça as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços, emitirão certificado definitivo por Comissão, de 

recebimento das obras objeto da licitação, o que possibilitará a liberação da garantia de 

execução. 

13.6 - A fiscalização das obras contratadas será efetuada por técnicos do 

Município, que deverão solicitar e assim dispor de amplo acesso às informações e serviços que 

julgarem necessários. 

13.7 - Obras e serviços incompletos, defeituosos ou em desacordo com os 

Projetos e Especificações Técnicas deverão ser refeitos imediatamente, não cabendo à 

empresa executora o direito à indenização, ficando a mesma sujeita às sanções previstas no 

presente Edital. 

13.8 - Não serão aceitos produtos que não forem de primeira qualidade, ou 

em desconformidade com as especificações contidas no Edital. 



 

23 
 

13.9 - O recebimento definitivo será feito pela comissão nomeada pelo 

Prefeito Municipal que não exime a contratada da responsabilidade pela perfeição, qualidade, 

quantidade, durabilidade, segurança, compatibilidade com o fim a que se destina e demais 

peculiaridades dos serviços. 

14 – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS/OBRA 

 

14.1 - Os serviços serão executados de acordo com as Especificações 

Técnicas e com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – A.B.N.T. 

15 – DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA OBRA 

 

15.1 - Conforme dispõe o artigo 56, da Lei Federal 8.666/93, “in verbis”. “A 

critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento 

convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e 

compras.” 

15.2 - A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que 

prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas 

contratações de obras, serviços e compras. 

15.3 - Entendemos que a caução poderá ser efetuada conforme estabelece o 

artigo 56, e seus parágrafos. Caso decida pela exigência, caberá ao Contratado escolher uma 

das modalidades de garantia prevista na Lei Federal nº 8.666/93.  

15.4 - O que deverá ser concretizado até 10 (dez) dias após a assinatura do 

instrumento contratual sob pena de decair do direito de execução da obra, passando a ser 
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chamada a 2ª proponente classificada. E a liberação da garantia somente após conclusão da 

obra com a emissão da certidão de baixa do CNO, junto a Receita Federal do Brasil. 

15.5 - O que deverá ser concretizado até 10 (dez) dias após a assinatura do 

instrumento contratual sob pena de decair do direito de execução da obra, passando a ser 

chamada a 2ª proponente classificada. E a liberação somente após conclusão da obra com a 

emissão da certidão de baixa do CNO, junto a Receita Federal do Brasil. 

16 – DAS PENALIDADES / SANÇÕES 

 

14.1 - De conformidade com o art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93, o atraso 

injustificado na execução dos serviços objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo 

da Administração do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, à multa de 0,5% (meio 

por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento).  

14.2 - A multa prevista no item 14.1 será descontada dos créditos que a 

CONTRATADA possuir com o CONTRATANTE, e poderá cumular com as demais sanções 

administrativas, inclusive com a multa prevista no item 14.3.  

14.3 - Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do objeto que lhe for Adjudicado, o CONTRATANTE poderá aplicar 

à CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial do Estado às seguintes penalidades:  

14.3.1 - advertência por escrito;  

14.3.2 - aplicação de multa correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o 

valor contratual;  
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14.3.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com o Município pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

14.3.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  

14.4 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de cinco (5) 

dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua 

decisão, dentro do mesmo prazo;  

14.5 - Se a CONTRATADA não recolher ao CONTRATANTE o valor da multa 

que porventura lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, 

será esta encaminhada para inscrição na Dívida Ativa.  

14.06 - Será considerado valor total deste Contrato, para efeitos de aplicação 

das multas previstas nos itens desta cláusula, o somatório dos valores constantes nas Notas 

Fiscais emitidas pela CONTRATADA até a data da aplicação da respectiva penalidade.  

14.06 - O prazo de apresentação de recurso referente à aplicação das 

penalidades será de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.  

14.07 - A Contratante reserva para si o direito de suspender parcialmente o 

pagamento referente aos serviços contratados quando não restar obedecido o prazo de 

execução da obra, sendo prontamente restabelecido o pagamento quando o restabelecido. 
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15 – DA RESCISÃO 

 
15.1 - O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste 

instrumento por parte da CONTRATADA assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por 

rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, 

com prova de recebimento.  

15.2 - Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer 

processo judicial ou extrajudicial, quando:  

15.2.1 - Constar de relatório firmado pelo servidor designado para 

acompanhamento e fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da 

CONTRATADA, referente ao descumprimento das obrigações ajustadas;  

15.2.2 - Constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, 

com esgotamento de todas as outras sanções previstas;  

15.2.2 - Ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, no 

fornecimento dos materiais;  

15.3  - Ocorrer falência, dissolução ou liquidação da 

CONTRATADA;  

15.4 - Ocorrer as demais infrações previstas na Lei Federal nº 

8.666/93.  

15.5 - Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a 

termo no processo administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o 

CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente justificada.  
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15.9 - A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  

15.10 - A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à 

espécie.  

  

16 – DAS PRERROGATIVAS 

 
16.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao 

presente Contrato e abaixo elencado:  

16.2 - Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do 

interesse público, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93;  

16.3 - Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 

79 da Lei Federal nº 8.666/93;  

16.4 - Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 

Contrato;  

16.5 - Fiscalização da execução do Contrato.  

17 – DA ALTERAÇÃO 

  
17.1 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos 

estipulados no artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 alterada pelas Leis Lei Federal nº 8.883/94 

e Lei Federal nº 9.648/98.  
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18 – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

  
18.1 - As partes declaram-se sujeitas às determinações da Lei Federal nº 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis Lei Federal nº 8.883/94 e Lei Federal nº 

9.648/98, aos preceitos de Direito Público, às cláusulas deste Contrato e, supletivamente, aos 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Administrativo e 

subsidiariamente do Direito Privado.  

 

19 – DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO 

 
19.1 - O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, 

ressalvado o disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde 

que devidamente comprovada tal situação.  

19.1.1 - O reajuste objetivando o equilíbrio econômico-financeiro poderá ser 

solicitado no mínimo 03 (três) meses após o início do contrato e do respectivo andamento da 

execução da obra. Devendo a Administração verificar a real necessidade do mesmo.  

 

20 – DA PUBLICAÇÃO 

 
20.1 - Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste 

Contrato e de seus eventuais aditivos, no Diário da Impressa Oficial da União; Estado de Minas 

Gerais, ou Imprensa Oficial dos Municípios Mineiros, conforme a situação, e no mural e site 

oficial do munícipio, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 

no prazo de 20 (vinte) dias contados daquela data, em conformidade com o art. 61, parágrafo 

único da Lei Federal nº 8.666/93.  
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20.2 - As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus 

eventuais aditivos correrão por conta do CONTRATANTE.  

  

21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
21.1 - Além das disposições deste edital, as propostas sujeitam-se à 

Legislação vigente. 

21.2 - Compõe o presente Instrumento Contratual, os documentos 

apresentados ao processo licitatório: Edital; Proposta, Memorial Descritivo, Projetos; 

Planilhas, Cronograma Físico Financeiro, Atestado de Visita Técnica, Declaração de inexistência 

de fatos impeditivos e de Concordância com o Edital, e Ordem de Serviço. 

21.3 - A licitante vencedora da presente licitação deverá apresentar a 

ART/CREA ou RRT/CAU do Responsável Técnico pela execução das obras e serviços, sem a qual 

os mesmos não poderão ser iniciados, juntamente com os dados de identificação de seu 

preposto, nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 8.666/93. 

21.4 - A licitante vencedora deverá apresentar o respectivo CNO da obra, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias do início da execução da Obra.  

21.4.1 - A última medição e levantamento da caução / será paga / levantada 

mediante a apresentação do Certificado de baixa da obra junto ao INSS. 

21.5 - Ao Município fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente 

licitação, em parte ou no todo, mediante decisão justificada. Em caso de revogação ou 

anulação parcial do certame, o Município poderá aproveitar as propostas nos termos não 
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atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios previstos neste 

Edital e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

22 – DO FORO 

 
22.1 - O Foro da Comarca de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais é 

competente para dirimir questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

Contrato lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 

abaixo.  

 
Coqueiral, 05 de abril de 2022. 

 
 

 

 
CONTRATANTE:  

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL 

CNPJ Nº 18.239.624/0001-21 

 

 

CONTRATADO 

 

 

DONIZETE COSTA 

COSTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA – EPP 

CNPJ Nº 17.422.221.0001/50 
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PROCURADOR MUNICIPAL 

 

 

ZACARIAS ABRÃO PIVA  

PROCURADOR MUNICIPAL  

OAB/MG Nº 94.066 

 

 

 TESTEMUNHAS: 

 

 

 

      GUILHERME MOREIRA CAMILO                                                           TAYNAH RODRIGUES FERREIRA                                                                        

             CPF Nº 093.271.156-19                                                                        CPF Nº 119.028.036-12  

 

 

 

CIÊNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA:        

       

 

 

ESTELA SCHIAVONI VILELA 

ENGENHEIRA CIVIL  

CREA/MG nº 216299/D 
 

 


