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ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de TerraSanta 
Comissão Permanente de Licitação 

CNPJ: 23.060.866/0001-93 
                

 

 CONTRATO N º 0032/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº00003/2022 

 
TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DETERRA SANTA, QUE ENTRE SÍ FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 
TERRASANTA, E DE OUTRO LADO A FIRMA “VENCEDORA DA TOMADA DE 
PREÇOSNº 00003/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CAPINA DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO 
MUNICÍPIO, 
INCLUSOCARGAEDESCARGADMT5KMMÃODEOBRAMÍNIMAASEREMPREGADA”. 

 
O Município de Terra Santa, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o CNPJ nº 23.060.866/0001-93, com domicílio na Rua Dr. 
Lauro Sodré, nº 527, Centro, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Exmo Sr. Odair José Farias 
Albuquerque, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Onze nº 851, Bairro Cidade Nova, nesta 
cidade Terra Santa/Pa, portador do RG n° 2281932 3ª Via-SSP-PA e CPF nº 402.674.152-49, neste ato 
denominado “CONTRATANTE” de outro lado a firma CONSTRUTORA CONSTROPY LTDA - EPP VENCEDORA DA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022, neste ato denominada simplesmente “CONTRATADA”, Inscrita no CNPJ sob o nº 
19.612.123/0001-01, com sede nesta cidade, representada pela Sra. Jociana Coelho da Fonseca, portadora da carteira de 
Identidade nº 6280405 e CPF nº 006.660.602-07, tendo em vista o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, objeto da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022, data da de 14/03/2022, homologada pelo Sr. Prefeito Municipal, têm entre si justa 
eacordada a celebração dopresente Contrato mediante asseguintes cláusulas e condições: 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

CLÁUSULAPRIMEIRA-DOOBJETODOCONTRATOEFUNDAMENTOLEGAL 

O objeto do presente Contrato, licitado em conformidade com as normas da Prefeitura Municipal de Terra Santa e nos termos da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações é a execução, sob regime de empreitada por valor global, a preços fixos e sem reajuste para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE 
DOMUNICÍPIO, INCLUSO CARGA E DESCARGA DMT 5 KM MÃO DE OBRA MÍNIMA A SER EMPREGADA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento 
daCONTRATADA: atos convocatórios,edital de licitação,projetos,especificações técnicas, memoriais,bem como a proposta,  planilha de 
serviços, cronograma físico-financeiro, da proponente vencedora, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA-DO VALOR 
O preço total geral para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 1.537.390,92 (Hum milhão, quinhentos e trinta e sete  
mil, trezentos e noventa reais e noventa e dois centavos),daqui por diante denominado “VALORCONTRATUAL”. 

 
CLÁUSULAQUARTA-DOS RECURSOS 
A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta do recurso do orçamento vigente,conforme dotação abaixo. 

 
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA 
20 PODER EXECUTIVO 
2007 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS 
200701 Secretaria Munic. De Obras, Terras e Serviços Municipais  
15452 ServiçosUrbanos 
154520037 Administração Geral 
15452003720690000 Gestão da Secretaria MunicipaldeObras,TransporteeServiçosMunicipais 
Ficha633 
3.3.90.39.00–OutrosServiçosdeTerceiros–PessoaJurídica 

CLÁUSULA SEXTA-DA VIGÊNCIA 
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O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço. 
CONDIÇÕES GERAIS 
CLÁUSULA SÉTIMA-DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 
Para início dos serviços a contratante liberará 20% do valor contrato mensal para a contratada iniciar os serviços e o restan te será conforme a 
execução dos serviços mensais. 
CLÁUSULA OITAVA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 
A prorrogação do presente contrato está prevista no art.57, inciso II da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei n. 8.666/93, e 
constitui exceção á regra geral que impõe a todo e qualquer contrato administrativo. 
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 
A CONTRATADA não poderá sub-contratar, ceder ou transferir total ou parcial o presente Contrato, assim como  a associação, 
fusão, cisão ou incorporação a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem o prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Primeiro. Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte, pela CONTRATANTE, não reduz 
nemelimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, em decorrência deste Contrato, 
nemimportaráemestabelecerqualquervínculoentreaCONTRATANTEeo(s)subcontratado(s).  

 
Parágrafo Segundo. Se a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização 
daCONTRATANTE, deverá reassumir a execução do(s) serviço(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de outras 
sanções contratuais, sob pena de rescisão contratual; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 
Por determinação da CONTRATANTE,a CONTRATADA fica obrigada a aceitar,  nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizer(em) no(s) serviço(s), em até 25 % (vinte e cinco porcento) do valor contratual atualizado. 

 
Parágrafo Primeiro. A supressão de serviços resultante de acordo celebrado expressamente entre a CONTRATANTE e A 
contratada poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

 
Parágrafo Segundo. Se no Contrato não houver sido contemplado preço unitário para os serviços a serem acrescidos no(s) 
serviço(s), esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos no caput desta Cláusula. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO. 

A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pela CONTRATANTE, ela poderá realizar inspeções qu e julgar 
necessárias e convenientes. 
Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos da 
PREFEITURA o inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; o examinem os registros e documentosque 
considerarem necessários conferir; o verifiquem se estão disponíveis no local da execução do objeto do presente Contrato osveículos, 
máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos, fornecida 
pela CONTRATADA, sob pena de multa e em caso de reincidência na eventual rescisão Contratual. 

 
Parágrafo Segundo. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA 
contar com a total colaboração da CONTRATADA. 

 
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de 
serviços,principalmentenosde trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho. 

 
Parágrafo Quarto. A CONTRATADA deve manter: especificações técnicas, memoriais, relação de disponibilidade de 
veículos,máquinas e equipamentos, cronograma físico-financeiro, cronograma de utilização de veículos, máquinas e 
equipamentos e planilha de serviços os quais deverão ficar reservados para o manuseio da CONTRATANTE. 
Parágrafo Quinto. A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia e expressa da  
fiscalização. 
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Parágrafo Sexto. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções 
não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela  
CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para a CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Sétimo. Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. 
Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoções e/ou substituição do material rejeitado. 

 
Parágrafo Oitavo. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, 
aCONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, 
aentão CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, inclusive será 
declarada inidônea, ficando suspensa às penalidades cabíveis. 

 
Parágrafo Nono. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um a o outro. A finalidade é revisar os 
planos para o trabalho remanescente e discutir os problemas potenciais. 

 
Parágrafo Décimo. A fiscalização e a CONTRATADA devem elaborar ata transcrita de forma legível dos assuntos tratados 
nasreuniões de gerenciamento e distribuir cópias aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de 
providências deve ser decidida pela fiscalização e  informada por escrito a todos que participaram da reunião. 

 
Parágrafo Décimo Primeiro. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva 
após o seu recebimento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalem conta corrente até 15 (quinze) dias após apresentaçãoda Nota Fiscal,desde que atendidas às 
condições para liberação dos pagamentos mensais. Ocorrendo atraso de pagamento a contratada fará jus ao recebimento de 
compensação financeira. 

Parágrafo Primeiro. O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 2 (duas) vias (original e uma cópia) com cópia de 
boletim de medição, no protocolo geral da Contratante. 

Parágrafo Segunda. A fiscalização procederá mensalmente, a contar da data de início dos serviços, à medição baseada 
nosserviços executados,verificará o andamento físico dos serviços e comparará como estabelecido na planilha orçamentaria,para q uese 
permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido nas 
palmilhas, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO 
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
Parágrafo Primeiro. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do contratado, os preços poderão sofrer 
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no índice nacional, tomando-se por base o mês de 
apresentação da assinatura do contrato, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da  
anulação. 

 
Parágrafo Segundo. Nos casos não previsto neste contrato, as partes observação o artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 
À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE, admitida a defesa prévia, a serem apuradas na forma, a  
saber: 
a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para execução dos 
serviços; 
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na colocação de placas, conforme modelos fornecidospela 
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CONTRATANTE, que deverão ser colocadas no serviço em até 10 (dez) dias contados a partir da data de início do(s)serviço(s); 
c) multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer 
das demais obrigações contratuais; 

d) multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA não disponibilizar os veículos,máquinas e 
equipamentos, conforme estabelece o Presente Contrato; 

e) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a 
pessoafísica ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução dos serviços no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

 
Parágrafo Primeiro. A multa será cobrada pela CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a  
CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado,a mesma será descontada do valor das parcelas de 
pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução. 

 
Parágrafo Segundo. As penalidades previstas no caput poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta 
por cento) do valor contratual e também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 
Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à  
Tesouraria do CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis. 

 
Parágrafo Primeiro. Compete a CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a aplicação de penalidades, 
tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA. 

 
Parágrafo Segundo. É facultado à CONTRATADA recorrer, quando não concordar com as penalidades aplicadas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA se obriga a: 
a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na forma da 
Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; mantendo as mesmas 
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital; 
b) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados 
daestrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e do início dos testes de operação das instalações elétricas e 
hidráulicas,quandoforocaso; 
c) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em 
viaspúblicas,deacordocomasnormasdesegurançadotrabalho; 
d) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto 
desteContratoempartesounotodo; 
e) manternolocaldoobjetodesteContrato,devidamenteatualizado,LivroDiáriodeOcorrência;  
f) não manter em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos 
ouinsalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir  de 
14(quatorze)anos. 

 
ParágrafoÚnico. Correrãoà conta da CONTRATADA todas as despesase encargosde natureza trabalhista, previdenciária, 
socialoutributáriadesuaresponsabilidade,incidentessobreosserviçosobjetodesteContrato.  

 
CLÁUSULADÉCIMASÉTIMA-DASOBRIGAÇÕESDOCONTRATANTE 
ACONTRATANTEseobrigaa: 
a) fornecertodososdocumentoseinformaçõesnecessáriasparaatotalecompletaexecuçãodoobjetodopresenteContrato; 
b) efetuarospagamentosdevidosàCONTRATADA,naformaestabelecidanesteContrato; 
c) garantiràCONTRATADAacessoàdocumentaçãotécnicanecessáriaparaaexecuçãodoobjetodopresenteContrato;  
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d) garantiràCONTRATADAacessoaolocaldeexecuçãodosserviços. 
 

CLÁUSULADÉCIMAOITAVA-DOSMATERIAIS,VEÍCULOS,MÁQUINASEEQUIPAMENTOS 

Os materiais, veículos,máquinas eequipamentos aseremempregados nos serviços decorrentes desteContrato serãofornecidospela 
CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o 
empregodaquelesquejulgarimpróprios. 

 
Parágrafo Primeiro. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais, veículos, máquinas e equipamentos 
será,exclusivamente,daCONTRATADA. 

 
Parágrafo Segundo. Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão -de-
obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que estes devem ser novos, da melhor qualidade em suas 
respectivasespécies,deacordocomafinalidadeaquesedestinam.Nocasoemquemateriais,artigoseequipamentossãomencionadosnas  
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especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, a CONTRATANTE decidirá sobre a questão 
dasimilaridade. 

 
CLÁUSULADÉCIMANONA-DASEGURANÇADOSERVIÇO 
A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do Código Civil Brasileiro, bem como pelo 
bomandamento dos serviços, podendo a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a 
boatécnicaoudesobedeceremaosprojetose/ouespecificaçõestécnicase/oumemoriais.  

 
CLÁUSULAVIGÉSIMA-DARESPONSABILIDADEDACONTRATADA 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes 
daexecução dos serviços ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando 
aCONTRATANTEdetodasasreclamaçõesquepossamsurgircomrelaçãoaopresenteContrato.  

 
CLÁUSULAVIGÉSIMAPRIMEIRA-DARESCISÃO 
ACONTRATANTEsereservaodireitoderescindir,oContratoindependentementedeinterpelaçãojudicialouextrajudicial,asseguradoaCONTRAT
ADAodireitodedefesaprévia,nosseguintescasos: 
a) quandoaCONTRATADAfalir,fordissolvidaouporsupervenienteincapacidadetécnica; 
b) quandoaCONTRATADAtransferirnotodoouemparte,oContratoaquaisquerempresasouconsórciosdeempresassemapréviaeexpr
essaanuênciadaCONTRATANTE; 
c) quandohouveratrasodosserviçospeloprazode30(trinta)diasporpartedaCONTRATADAsemjustificativaaceitaexpressamentepel
aCONTRATANTE; 
d) quandohouverinadimplênciadeCláusulasoucondiçõescontratuaisporpartedaCONTRATADAedesobediênciacomprovadadedeterminaç
ãodafiscalização; 

 
Parágrafo Primeiro. Decorridos 1/3 (um terço) do prazo de execução do objeto do presente Contrato sem manifestação 
daCONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da mesma ficando assegurado a CONTRATANTE a tomar as 
medidascabíveisparaarescisãoContratualeaaplicaçãodamultaemconformidadecomoestabelecidonaCláusulaDécimasexta,alínea(f). 

 
ParágrafoSegundo.ArescisãodoContrato,quandomotivadaporqualquerdositensacimarelacionados,implicaráaapuraçãodeperdasedanos,s
emprejuízodaaplicaçãodasdemaispenalidadeslegaiscabíveis. 

 
Parágrafo Terceiro. Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a CONTRATADA 
seobriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços já concluídos e os materiais depositados, não criando dificulda des 
dequalquernatureza. 

 
CLÁUSULAVIGÉSIMASEGUNDA-DASPRÁTICASCORRUPTAS 
ACONTRATADAdeveráobservarosmaisaltospadrõeséticosduranteaexecuçãodocontrato,estandosujeitaàssançõesprevistasnalegislação; 

 
Parágrafo Primeiro. Se, de acordo com o procedimento administrativo da Prefeitura, ficar comprovado que um funcionário 
daCONTRATADA ou quem atue em seu lugar incorreu em práticas corruptas, a Prefeitura poderá declarar inelegível a 
CONTRATADAe/ou seus funcionários diretamente envolvidos em práticas corruptas, temporária ou permanentemente, para participar  em 
futurasLicitaçõesouContratosdaPrefeitura. 

 
CLÁUSULAVIGÉSIMATERCEIRA-DOSCASOSOMISSOS 
Oscasosomissosserãodirimidosdecomumacordoentreaspartes,combasenalegislaçãoemvigor.  

 
CLÁUSULAVIGÉSIMAQUARTA-DASALTERAÇÕES 
Serãoincorporadosaeste Contrato,mediante TERMOS ADITIVOS ouAPOSTILAMENTO,conforme ocaso,quaisquermodificações 
que venham a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA,alterações nos 
projetos,nas especificações técnicas,nos memoriais,nas quantidades,nos prazos ou nos valores para todos os finseefeitosdedireito. 
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CNPJ: 23.060.866/0001-93 
                

 

 
CLÁUSULAVIGÉSIMAQUINTA-DOCONHECIMENTODASPARTES 
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 
documentosvinculadosaopresenteContrato. 
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ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de TerraSanta 
Comissão Permanente de Licitação 

CNPJ: 23.060.866/0001-93 
                

 

 

CLÁUSULAVIGÉSIMASEXTA-DASDISPOSIÇÕESGERAIS 
ParágrafoPrimeiro. Havendodiscrepância entre osvalores indicadosnumericamente e por extenso,fica desde já acordado 
entreaspartescontratantesque,sempreprevalecerãoàquelesmencionadosporextenso.  

 
Parágrafo Segundo. Qualquer objeto de valor histórico ou de outro interesse ou valor significativo que venha a ser descoberto 
emqualquer parte do local em que está sendo executado o objeto do presente edital é de propriedade da CONTRATANTE. 
ACONTRATADAdeveránotificaràfiscalizaçãotaldescobertaeaguardarinstruçõessobreosprocedimentosaseremseguidos. 

 
CLÁUSULAVIGÉSIMASÉTIMA-DOFORO 
AsdivergênciasnãoresolvidasporarbitragemserãodirimidasnoForodaComarcadeTerraSanta.  

 
Parágrafo primeiro. Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor, com as  
testemunhaspresentesaoato,afimdequeproduzaseusefeitoslegais. 

 
 

TerraSanta–PA,30 de Março de2022. 

 

 

 
 

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA 

CNPJ: 23.060.866/0001-93 
Odair José Farias Albuquerque 

C.P.F nº 402.674.152-49 
RG nº 2281932 3ª Via-SSP-PA 

Contratante 
 
 
 

___________________________________________ 
CONSTRUTORA CONSTROPY LTDA – EPP 

CNPJ nº 19.612.123/0001-01 
Jociana Coelho da Fonseca 

CPF:006.660.602-07 
RG:6280405 
Contratada 

 
TESTEMUNHAS 

 
1ª  

 

 

 

 
2ª  
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