
 Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS 

(Setor de Licitações e Contratos) 
 

 
 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

Av. Manoel Félix de Farias nº 174, Bairro Centro – Vitória do Xingu - PA - email: licitapmvx@gmail.com 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220581 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2022-059-PMVX 

 

Aos 04 dias do mês de outubro de 2022 na sede da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu – PA, 

inscrita no CNPJ: 34.887.935/0001-53, na Avenida Manoel Félix de Farias nº 174, Bairro Centro, 

na cidade de Vitória do Xingu, estado do Pará, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal MÁRCIO VIANA 

ROCHA, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 

2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de 

Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 

8666/93, em face da licitação na modalidade de Pregão, na forma presencial SRP nº 9/2022-059-

PMVX, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo n.º 163/2022, RESOLVE registrar 

os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas 

alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as 

partes às normas constantes nas Leis e Decretos supracitados, registrar os preços dos produtos 

Apresentados pela empresas classificadas em primeiros lugares, conforme resultado obtido na Ata 

de Realização do Pregão Presencial de Julgamento de Propostas, anexa ao presente instrumento. 

Esse termo está vinculado ao edital do Pregão Presencial SRP nº 9/2022-059-PMVX, autorizado no 

processo administrativo nº 163/2022 (art. 55, XI).  

 

1. DO OBJETO E FORNECEDOR 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual a locação de máquinas, 

veículos e equipamento para a DLP, para atender as necessidades dos órgãos solicitantes, sendo os 

quantitativos estimados e os itens a serem registrados os constantes do Anexo I, Termo de 

Referência, do Edital do Pregão Presencial SRP n. 9/2022-059-PMVX. 

 

 

a) Fornecedor CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, inscrito no CNPJ/MF 

n.º 14.962.428/0001-20, com sede na Rua/Av. Raimundo Moreira Sampaio nº. 1174, Bairro 

Jardim Alegria, na cidade de Vitória do Xingu, estado do Pará, CEP: 68.383-000, telefone: (93) 

98103-6419, e-mail: ccr10.atm@gmail.com, representada por seu proprietário, Sr. JOSÉ 

EDUARDO DE CARVALHO, (brasileiro, viúvo, empresário), residente e domiciliado na 

Rua/Av. PSG IV, nº. 4406, Bairro Ibiza, na cidade de Altamira, estado do Pará, CEP: 68.376-

725, portador do RG n.º 682355 SSP/AL e CPF n.º 438.492.374-00. 
 
 

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR 

TOTAL 

 00001  CAMINHÃO POLIGUINDASTE PARA COLETA DE LIXO EM CAÇA  MÊS                  24.00        14.450,000       

346.800,00 

        MBA ESTACIONARIA - Marca.: MB                      

        Transmissão mecânica, a   diesel,  direção  hidráulica, 

        equipado com todos   os   componentes   de   segurança, 

        documentação regular em  perfeitas condições de uso, Ar 

        condicionado de fabrica,      incluindo      manutenção 

        preventiva, corretiva e   seguro  total  por  conta  do 

        contratado, combustível por           conta          da 

        contratante/Motorista por conta      da     Contratante 

        (contemplará 02 unidade por Mês)                        

 00002  CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - TRUCK - Marca.: MB    MÊS                  24.00        14.300,000       

343.200,00 

        com capacidade mínima  de 14m3, transmissão mecânica, a 

        diesel, direção hidráulica,   equipado   com  todos  os 
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        componentes de segurança,   documentação   regular   em 

        perfeitas condições de uso, Ar condicionado de fabrica, 

        incluindo manutenção preventiva,   corretiva  e  seguro 

        total por conta do contratado, combustível por conta da 

        contratante/Motorista por conta      da     Contratante 

        (Contemplará 02 unidade por Mês)                        

 00004  CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO-TRUCK 6X2 - M  MÊS                  24.00        15.700,000       

376.800,00 

        arca.: IVECO                                       

        Características técnicas: Volume   do  lixo  compactado 

        caixa mínima 19mü - Baú com laterais, lisas calandradas 

        sem emendas transversais, confeccionados em aço de alta 

        resistência e espessura  de 3/16? (4,76 mm) Assoalho do 

        furgão confeccionados em   aço   de   alta  resistência 

        espessura 3/16(4,76 mm)  Sobre  chassi  em  aço de alta 

        resistência e espessura   de  ¬?  (6,35  mm)  Calha  de 

        captação de (chorume)  proveniente  do  Lixo com drenos 

        laterais de 100  litros  chapa  1/8  Praça  de carga de 

        2,20mü Solda externa     processo     MIG    (inclusive 

        inferiores) Reforço na  região  de  fixação da traseira 

        com furgão Suporte  de  para  barro  e  para - barro de 

        borracha Suporte amortecimento     hidráulico    Patins 

        revestidos com polímero-UHWM    Travamento   da   porta 

        traseira com o  baú  com  trava  manual Compactação com 

        índice de 4:1   Comando   traseiro   com  amortecimento 

        Cilindros com hastes   cromadas  Sistema  exclusivo  de 

        proteção anti-chupeta Barramento  metálico  de proteção 

        nas laterais Filtro   hidráulico   de  retorno  Estribo 

        antiderrapante para 04  (quatro)  garis  com corrimão e 

        garras de segurança Pintura em poliuretano aplicada com 

        antioxidante no padrão  indicado  Sinalizador  rotativo 

        Sistema de comunicação  gari-motorista Alarme de marcha 

        ré engatada Iluminação  da boca de carga para trabalhos 

        noturnos Adesivos refletivos     conforme    legislação 

        vigente, transmissão mecânica,    a   diesel,   direção 

        hidráulica, equipado com   todos   os   componentes  de 

        segurança, documentação regular  em perfeitas condições 

        de uso, Ar    condicionado    de   fabrica,   incluindo 

        manutenção preventiva, corretiva  e  seguro  total  por 

        conta do contratado,    combustível    por   conta   da 

        contratante/Motorista por conta      da     Contratante 

        (contemplará 02 unidade mês)                            

 00005  TRATOR DE ESTEIRA. - Marca.: NEW HOLLAND            MÊS                  24.00        24.700,000       

592.800,00 

        Transmissão esteira de   ferro,  lamina  móvel,  cabine 

        reforçada, combustível diesel     S10/S500,     direção 

        hidráulica, equipado com   todos   os   componentes  de 

        segurança, documentação regular  em perfeitas condições 

        de uso, Ar    condicionado    de   fábrica,   incluindo 

        manutenção preventiva, corretiva  e  seguro  total  por 

        conta do contratado,    combustível    por   conta   da 

        contratante/Operador por conta      da     Contratante. 

        (contemplará 02 unidade   mês)   A   máquina  ficará  a 

        disposição da CONTRATANTE  destinada  a  manutenção  do 

        ATERRO SANITÀRIO .                                      

 00006  RETRO ESCAVADEIRA TRAÇADA - Marca.: CASE            MÊS                  24.00        14.000,000       

336.000,00 

        Sobre Pneus Articulada,  75 HP de potência, transmissão 

        mecânica, a diesel  S10, direção hidráulicos, equipados 

        com todos os  componentes de segurança, Ar condicionado 

        de fabrica, documentação regular em perfeitas condições 

        de uso, incluindo  manutenção  preventiva,  corretiva e 

        seguro total por  conta  do contratado, combustível por 

        conta da contratante/Operador  por conta da Contratante 

        . (contemplará 02 unidade mês)                          

 00007  BOB CAT - MINI CARREGADEIRA - Marca.: CAT           MÊS                  24.00         9.450,000       

226.800,00 

        sobre Pneus 105 HP de potência, transmissão mecânica, a 

        diesel, direção hidráulicos,  equipados  com  todos  os 

        componentes de segurança,  Ar  condicionado de fabrica, 

        documentação regular em  perfeitas  condições  de  uso, 

        incluindo manutenção preventiva,   corretiva  e  seguro 

        total por conta do contratado, combustível por conta da 

        contratante/Operador por conta      da     Contratante. 

        (contemplará 02 unidade mês)                            

                                         

 

       VALOR TOTAL R$    2.222.400,00 
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b) Fornecedor BARBOSA SENA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º 08.929.495/0001-40, com sede na Rua José 

Burlamarque de Miranda,  S/N, Bairro Jardim Dall Acqua, na cidade de Vitória do Xingu, estado 

do Pará, CEP: 68.383-000, email: exatasolucoes_serv@outlook.com, representada por sua, Sr(a). 

Josielem Barbosa Sena, (Brasileira, solteira, empresária), residente e domiciliada na Rua 

Alameda Wallison Castro nº. 07, Bairro Ayrton Sena I, na cidade de Altamira, estado do Pará, 

CEP: 68.371-970, portadora do RG n.º 554789-COREN/PA e CPF n.º 948.148.152-68. 
 

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR 

TOTAL 

 00003  CAÇAMBA ESTACIONARIA CAPACIDADE - Marca.: VOLKSWAG  UNIDADE             600.00           760,000       

456.000,00 

        EM                                                 

        4mü Para coleta  de lixo e remoção de entulho, material 

        em chapa de  aço  reforçado,  manutenção preventiva por 

        conta da contratada  (50 unidades em média por mês x 12 

        = 600 unidade   total   ano   -   CAÇAMBA  ESTACIONARIA 

        CAPACIDADE 3mü -  4mü.  OBS:  A Locação de Cada Caçamba 

        Estacionária será mensal, ou seja o valor unitário será 

        por um período de 30 dias.                                                                                                       

   VALOR TOTAL R$      456.000,00 

 

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO (LOCAÇÃO) 

 

2.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura Municipal de Vitória do 

Xingu mediante emissão da respectiva Nota de Empenho e autorização de retirada, observadas as 

disposições contidas no edital do Pregão Presencial/SRP n.º 9/2022-059-PMVX. 

 

2.2 O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo 

Fornecedor, da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços 

e do Edital de Pregão Presencial/SRP nº 9/2022-059-PMVX. 

 

2.3 O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade 

desta Ata de Registro de Preços, até o limite quantitativo registrado nesta Ata de Registro de Preços. 

 

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

3.1 - A Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, adotará a prática de todos os atos necessários ao 

controle e administração da presente Ata de Registro de Preços. 

 

3.2 - As partes se obrigam à observância dos preços unitários indicados neste Ata de Registro de 

Preços. 

 

3.3 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão 

divulgados em meio eletrônico. 

 

4. DOS ÓRGÃO PARTICIPANTE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - A Ata de Registro de Preços será Gerenciada e Utilizada pelo seguinte Órgão da 

Administração Pública Municipal relacionado abaixo: 

 

4.1.1 - O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

– SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 
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4.2 - Órgãos Participantes – Órgão ou Entidade da Administração Pública, que participou da etapa 

preparatória do procedimento licitatório precedente ao Registro de Preços;  

 

4.2.1 - É participantes os seguintes órgãos: 

 

4.2.1.1 – Município de Vitória do Xingu (Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu) – 

CNPJ: 34.887.935/0001-53;  

 

4.3 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta 

dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, conforme dotação orçamentária a seguir: 

 

PARTICIPANTE: 1 – MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (Prefeitura Municipal de Vitória 

do Xingu) 

 

17 511 0504 2.017 – Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Urbana e Rural. 

 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

5. DA VIGÊNCIA 

 
5.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

6.1 -  A CONTRATADA obriga-se a: 

 

6.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

 

6.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

contratante, cujas obrigações é atender prontamente; 

 

6.1.3 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 

Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem 

necessárias para a execução e/ou fornecimento do objeto, sem qualquer ônus adicional à 

Contratante. 

 

6.1.4 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens 

públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros.  

 

6.1.5 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições 

de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, 

comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 

 

6.1.6 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 

funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 

obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de 

contato.  
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6.1.7 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em 

especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir 

inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

 

6.1.8 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos).  

 

6.1.9 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos 

verificados pela Contratante durante a vigência da ata de registro de preços. 

 

6.1.10 – em caso de manutenção do veículo ou máquina pesada deverá IMEDIATO, 

conforme a seguir: 

 

6.1.10.1 - o veículo deverá ter sua manutenção imediata, em caso de manutenção 

superior a 24 horas deverá ser entregue outro veículo até a conclusão de sua 

manutenção. 

 

6.1.10.2 - a máquina deverá ter sua manutenção imediata, se for o caso o contratado 

levará o mecânico credenciado até o local onde se encontrar a máquina. 

 

6.1.11 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas a locação ou a iminência de fatos que possam prejudicar a execução 

(locação); 

6.1.12 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de 

retiradas e os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores.  

 

6.2 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

6.2.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

6.3 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de 

acordo com a legislação própria:  

 

 6.3.1 - especificação correta do objeto e 

 6.3.2 - número da licitação e contrato;  

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU. 

 

7.1 - Promover a fiscalização da locação de máquinas, veículos e equipamento para a DLP objeto 

desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a serem executados e/ou fornecido e 

entregue pelo FORNECEDOR.  
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7.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o 

FORNECEDOR. 

 

7.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR. 

 

7.4 - Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada via e-mail ou através 

de correspondência com ou sem AR. 

 

7.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para 

fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por 

descumprimento ao pactuado neste termo. 

 

7.6 - Consultar o FORNECEDOR quanto ao interesse na execução e/ou fornecimento do objeto 

registrado nesta Ata a outros órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de 

utilizar a presente Ata de Registro de Preços. 

 

7.7 - Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na 

Cláusula Segunda deste instrumento. 

 

7.8 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

 

8 - REVISÃO E CANCELAMENTO  

 

8.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores 

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

 

8.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

8.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

8.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

8.4.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

 

8.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

8.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de prestação de serviços e/ou fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

 

8.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
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8.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

8.7 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

8.7.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 

8.7.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

 

8.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

 

8.7.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 

8.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 8.7.1, 8.7.2 e 8.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

8.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

 

8.9.1 - por razão de interesse público; ou 

 

8.9.2 - por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de 

Preços, em função de fato superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente 

venha a comprometer a execução desta Ata.  

 

9. DAS PENALIDADES 

 

9.1 - Na hipótese de se verificar atraso na execução e/ou fornecimento do objeto desta Ata de 

Registro de Preços ou na sua substituição, quando a execução e/ou fornecimento ocorrer fora das 

especificações e/ou condições predeterminadas, ficará o FORNECEDOR sujeito, garantida a 

prévia e ampla defesa em regular processo administrativo, às penalidades constantes no item 26 

(DAS SANÇÕES) do Edital de Pregão Presencial SRP nº 9/2022-059-PMVX. 

 

9.2 - Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas no Decreto n.º 7.892/2013 e, 

subsidiariamente, na Lei 8.666/93 atualizada. 

 

10. DO FORO 

 

10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória do Xingu/PA, para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da presente Ata de Registro de Preços, que não puderem ser administrativamente 
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solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, 

até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

11.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do 

Pregão Presencial SRP nº 9/2022-059-PMVX e a proposta do FORNECEDOR. 

 

11.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta Prefeitura Municipal de 

Vitória do Xingu a firmar futuras solicitações. 

 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 ( duas) vias 

de igual teor e forma, que vai subscrito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

XINGU e pelas FORNECEDORAS, para que este documento produza todos os efeitos legais e 

jurídicos. 

 

Vitória do Xingu/PA, 04 de outubro de 2022 
 

 

 

 

____________________________________________________ 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu 

MÁRCIO VIANA ROCHA - Prefeito Municipal 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

EMPRESA CONTRATADA: CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI 

CNPJ/MF n.º 14.962.428/0001-20 

JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO 

CPF n.º 438.492.374-00 

 

 

 

_________________________________________________________ 
EMPRESA CONTRATADA: BARBOSA SENA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ/MF n.º 08.929.495/0001-40 

JOSIELEM BARBOSA SENA 

CPF n.º 948.148.152-68 

 

 

Testemunhas: 

 

1 - ___________________________________ CPF: _______________________ 

 

 

2 - ___________________________________ CPF: _______________________ 
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