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ANEXO  V 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ___/2018 

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à Rua Coronel Ponciano, n.º 1.700, Parque dos Jequitibás, em Dourados-MS, 
inscrito no CNPJ sob o n.º 03.155.926/0001-44, neste ato representado pelo Senhor [inserir nome do 

titular ou substituto], Secretário Municipal de Fazenda, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
[inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF n.º [inserir número], residente e 
domiciliado à [inserir endereço completo], doravante denominado ADMINISTRAÇÃO e pelo Senhor 
[inserir nome do titular ou substituto], Secretário Municipal de Educação, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF n.º [inserir número], 
residente e domiciliado à [inserir endereço completo]; na qualidade de representante do órgão 
usuário do sistema Registro de Preços, doravante denominado ORGÃO USUÁRIO e as empresas 
abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES FORNECEDORES, resolvem 
firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 
EVENTUAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ), OBJETIVANDO ATENDER 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo com o resultado da 
licitação publicada no Diário Oficial [inserir nome da imprensa oficial, número, data e página], 
decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º ___/2018, autorizado pelo Processo 
n.º ___/2018, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 
3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Decreto n.º 7.829, de 23 de janeiro de 2013 e alterações, Decreto 
Municipal n.º 368, de 20 de julho de 2009, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
alterações, Decreto n.º 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
Lei Complementar n.º 331, de 03 de julho de 2017 com suas alterações, aplicando-se ainda, 
subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, pelas condições do 
edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

Empresa [inserir razão social], inscrita no CNPJ sob o n.º [inserir número], com sede à [inserir 

endereço completo], neste ato representada pelo(a) Senhor(a) [inserir nome e função da 

representante legal], portador da Cédula de Identidade RG n.º [inserir número e órgão 

expedidor/unidade da federação] e CPF n.º [inserir número], residente e domiciliado à [inserir 

endereço completo]. 

Empresa [inserir razão social], inscrita no CNPJ sob o n.º [inserir número], com sede à [inserir 

endereço completo], neste ato representada pelo(a) Senhor(a) [inserir nome e função da 

representante legal], portador da Cédula de Identidade RG n.º [inserir número e órgão 

expedidor/unidade da federação] e CPF n.º [inserir número], residente e domiciliado à [inserir 

endereço completo]. 

Empresa [inserir razão social], inscrita no CNPJ sob o n.º [inserir número], com sede à [inserir 

endereço completo], neste ato representada pelo(a) Senhor(a) [inserir nome e função da 

representante legal], portador da Cédula de Identidade RG n.º [inserir número e órgão 

expedidor/unidade da federação] e CPF n.º [inserir número], residente e domiciliado à [inserir 

endereço completo]. 

Empresa [inserir razão social], inscrita no CNPJ sob o n.º [inserir número], com sede à [inserir 

endereço completo], neste ato representada pelo(a) Senhor(a) [inserir nome e função da 

representante legal], portador da Cédula de Identidade RG n.º [inserir número e órgão 

expedidor/unidade da federação] e CPF n.º [inserir número], residente e domiciliado à [inserir 

endereço completo]. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em aquisição futura e 
eventual de gêneros de alimentação (chá), objetivando atender demanda da Secretaria 
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Municipal de Educação, nas condições definidas no edital e seus anexos e ata do Pregão 
Presencial n.º ___/2018, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo 
prazo de validade do registro. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E REVISÃO 

2.1. Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços, 
de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas, são os seguintes: 

(Tabela de Aquisição) 

2.1.1. Para cada item constante desta Ata serão observadas as apresentações dos preços, prazo de 
validade do registro, cumprimento das cláusulas e demais condições constantes do Pregão 
Presencial n.º ___/2018, Processo n.º ___/2018 e a proposta apresentada que a precedeu 
que integra o presente instrumento de compromisso. 

2.1.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Registro de Preços. 

2.2. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas no art. 65, 
inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea econômica extraordinária e 
extracontratual) devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: 

2.2.1. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Departamento de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado 
visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo 
o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 

2.2.2. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Departamento de Licitação 
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao lote e cancelará o seu registro, sem 
prejuízos das penalidades cabíveis. 

2.2.3. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 

2.3. No transcurso da negociação prevista na Subcláusula “2.2.”, ficará o fornecedor condicionado 
a atender as solicitações de fornecimento dos órgãos usuários nos preços inicialmente 
registrados, ficando garantida a compensação do valor negociado para os produtos 
fornecidos, caso do reconhecimento pelo Município de Dourados-MS do rompimento do 
equilíbrio econômico-financeiro originalmente estipulado. 

2.4. A critério do Município de Dourados-MS poderá ser cancelado o registro de preços e 
instaurada nova licitação para a aquisição ou contratação do objeto de registro, sem que 
caiba direito de recurso ou indenização. 

2.5. Caso ao Município de Dourados-MS entenda pela revisão dos preços, o novo preço será 
consignado, através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os 
fornecedores vinculados. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 12, do Decreto 
n.º 7.892/13 e inciso III do §3º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, contados da data de 
publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 

3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços o Município de Dourados-MS 
não se obriga a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a 
totalidade dos serviços registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios 
permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. O Órgão Gerenciador será a Secretaria Municipal de Fazenda, através do Departamento 
Central de Compras, responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços. 

4.2. Será usuária do Registro de Preços a Secretaria Municipal de Educação. 

4.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão da Administração Pública que 
não participado do certame, mediante prévia consulta à Secretaria Municipal de Fazenda – 
SEFAZ, através do Departamento Central de Compras, desde que haja saldo do produto, 
inclusive em função do acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 da Lei 8.666/93, de saldos 
remanescentes dos órgãos usuários do registro. 

4.4. Caberá aos órgãos usuários a responsabilidade, após contratação, pelo controle do 
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das 
sanções previstas no Contrato. 

4.5. Caberá ainda aos órgãos usuários informar ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, do 
não comparecimento da fornecedora para a retirada de nota de empenho e assinatura do 
Contrato, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das 
penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 

4.6. Aos órgãos usuários da Ata de Registro de Preços, fica vedada a contratação de serviços 
objeto desta licitação com preços superiores aos registrados, devendo notificar a SEMFAZ – 
Departamento Central de Compras, os casos de licitações com preços inferiores a estes. 

4.7. A Administração Municipal não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro 
de Preços ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios 
para contratação dos serviços de esterilização, respeitada a legislação relativa ás licitações, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro de Preços preferência em igualdade de 
condições. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Compete ao Órgão Gestor: 

5.1.1. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para 
aquisição do item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba 
recurso ou indenização. 

5.1.2. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de ofício” através de apostila, com a 
publicação no Diário Oficial, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços 
apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para 
atendimento dos órgãos usuários. 

5.1.3. Indicar para os Órgãos e Entidades Usuários do Registro de Preços os fornecedores e seus 
respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro 
e os quantitativos a serem fornecedidos. 

5.1.4. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 

5.1.5. Emitir a Autorização de Compra. 

5.1.6. Dar preferência de contratação ao detentor do Registro de Preços ou conceder igualdade de 
condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação. 

5.1.7. Aplicar penalidades e sanções cabíveis. 

5.2. Compete aos Órgãos ou Entidades Usuários: 

5.2.1. Firmar ou não a contratação do objeto de registro de preço ou contratar nas quantidades 
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estimadas. 

5.2.2. Proporcionar ao Compromitente Fornecedor todas as condições para o cumprimento de suas 
obrigações e entrega dos produtos/execução dos seviços dentro das normas estabelecidas 
no edital. 

5.2.3. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as 
obrigações relativas ao fornecimento da contratação, inclusive à aplicação das sanções 
previstas neste edital. 

5.2.4. Informar ao Gerenciador da Ata, da inexecução total do compromisso, caracterizada pelo não 
comparecimento do Compromitente Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e 
assinatura do Contrato, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes. 

5.2.5. Aplicar as penalidades de sua competência ao fornecedor faltoso. 

5.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos /serviços entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo Compromitente Fornecedor. 

5.2.7. Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital. 

5.3. Compete ao Compromitente Fornecedor(a): 

5.3.1. Entregar os produtos/serviços nas condições estabelecidas no Termo de Referência e 
atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro de 
Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua 
capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as 
condições estabelecidas pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços. 

5.3.2. Manter, durante a vigência do Registro de Preços, a compatibilidade de todas as obrigações 
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.3.3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a 
Administração, no prazo máximo de 02 (duas) horas, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

5.3.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando não cumprido os pressupostos 
estabelecidos na presente Ata e demais documentos pertinentes a este Registro de Preços. 

5.3.5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de 
revisão de preços de que trata a Cláusula Segunda desta Ata, com os preços inicialmente 
registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos /serviços já entregues, caso 
do reconhecimento pelo Município de Dourados-MS do rompimento do equilíbrio 
originalmente estipulado. 

5.3.6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pelo Município de Dourados-MS, 
resultante do ato de revisão. 

5.3.7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso o Município de Dourados-MS optar 
pela contrata~]ao dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na 
legislação relativa às licitações. 

5.3.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de Registro de Preços. 

5.3.9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas. 

5.3.10. Fornecer os quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor atualizado do Contrato, conforme dispõe o § 1º, art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

6.1. Os preços registrados poderão ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de 
vigência, quando não restarem fornecedores ou ainda pelo Município de Dourados-MS 
quando o Compromitente Fornecedor: 
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a) Não formalizar o Contrato decorrente do Registro de Preços e/ou não retirar o 
instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata a que 
estiver vinculado, sem justificativa aceitável; 

b) Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 

c) Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na 
negociação; 

d) Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do Registro de Preços por 
motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 

e) Por razão de interesse público, devidamente motivado; 

f) Estiver impedida para licitar ou contratar temporariamente com o Município de Dourados-
MS ou for declarada inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
termos da Lei Federal n.º 10.520/02; 

g) Por requerimento do detentor da Ata, mediante deferimento do Município de Dourados-
MS frente a comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas, 
sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento convocatório, neste Termo, bem 
como perdas e danos. 

6.2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIEMNTO 

7.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços 
serão firmadas diretamente com os órgãos ou entidades usuários da Ata de Registro de 
Preços, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, e será formalizada através de: 

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações 
futuras; 

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando 
presentes obrigações futuras. 

7.2. O prazo para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da convocação. 

7.3. Os quantitativos serão os fixados em Nota de Empenho e/ou Contrato e observarão 
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 

7.4. DA ENTREGA 

7.4.1. O Compromitente Fornecedor deverá entregar os produtos de acordo com solicitação do 
órgão competente da Secretaria Municipal de Educação, através de Autorização de 
Fornecimento. 

7.4.2. Os produtos serão entregues de forma parcelada, no prazo máximo de 02 (dois) dias após 
emissão da Autorização de Fornecimento, nas Escolas Municipais, no âmbito do Município de 
Dourados-MS, no horário de expediente das Escolas Municipais. 

7.4.3. Todas as despesas relativas à entrega dos produtos ficarão a cargo do Compromitente 
Fornecedor. Caso ocorra atraso sem justificativa acatada por escrito pela Administração, 
sujeitar-se-á a Contratada as penalidades impostas pela legislação vigente. 

7.4.4. O Compromitente Fornecedor será responsável pela substituição, troca ou reposição dos 
produtos que porventura sejam entregues com defeito, danificados ou não compatíveis com 
as especificações do Pedido. 

7.4.5. A impossibilidade de entrega no prazo contratado deverá ser justificada por escrito e 
encaminhada para apreciação da Administração, sujeitando-se a aplicação das penalidades 
aplicáveis pelo descumprimento do prazo de entrega. 
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7.4.6. O Compromitente Fornecedor assume inteira responsabilidade pela qualidade e 
conformidade dos produtos, com as condições estabelecidas na legislação que regulamenta a 
matéria. 

7.4.7. Em caso de irregularidade não sanada pelo prestador, a Administração, por meio de seu 
representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente 
para que sejam tomadas as providências legais pertinentes. 

7.4.8. Em caso de necessidade de providências não realizadas por parte do prestador por parte do 
Compromitente Fornecedor, o prazo para pagamento será suspenso e considerado o 
fornecimento em atraso, sujeitando Compromitente Fornecedor à aplicação de multa e outras 
sanções estabelecidas na lei e no instrumento contratual. 

7.4.9. O Compromitente Fornecedor arcará com todas as despesas de todos os impostos, taxas, 
entre outras necessárias, não cabendo a este órgão qualquer responsabilidade sobre os 
mesmos. 

7.4.10. Quando da entrega dos produtos, o Compromitente Fornecedor deverá, obrigatoriamente, 
encaminhar os seguintes documentos: 

a)  03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) encaminhada pelo Município de 
Dourados, que deverão estar devidamente assinadas pelo Compromitente Fornecedor 
em local apropriado; 

b)  Nota Fiscal e/ou Fatura gerada pelo fornecimento das quantidades de produtos 
entregues solicitados na AF. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na 
Autorização de Fornecimento (AF) o Compromitente Fornecedor deverá informar por 
escrito, os motivos de não entrega dos produtos solicitados, os quais serão analisados 
pela Secretaria requerente e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão; 

c)  Certidões Negativas de Débitos: da União, do Estado, do Município e da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sendo que, todas deverão estar dentro do 
prazo de validade. 

7.4.11.1. No caso da CONTRATADA ser optante do SIMPLES, deverá apresentar juntamente com 
a Nota Fiscal a declaração em obediência ao inciso XI do art. 4º da Instrução Normativa da 
Receita Federal do Brasil n.º 1.234 de 11/01/2012 e anexo IV da Instrução Normativa da 
Receita Federal do Brasil n.º 1.244 de 30/01/2012, conforme modelo apresentado no Anexo I 
do Termo de Referência, devidamente assinada pelo responsável e no original. 

7.4.11.2. A falta de um dos documentos solicitados poderá implicar no não recebimento dos 
produtos e, consequentemente, da nota fiscal e/ou Fatura. 

7.5. DOS LOCAIS DE ENTREGA 

7.5.1. Os produtos deverão ser entregues nos seguintes locais: 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ENDEREÇO 

CEIM Austrílio Ferreira de Souza Rua Jaime Moreira, nº1590 - Jardim Maracanã 

CEIM Beatriz de Barros  Bumlai Rua Manoel Rasselen, nº545 - BNH 4° Plano 

CEIM Celso de Almeida Rua Martin Lutero, nº2865 - Residencial Canaã I 

CEIM Claudete Pereira Lima Rua José Corrêa de Almeida, nº1700 - Estrela Guassú 

CEIM Claudina Silva Teixeira R. Demenciano de Matos Pereira, nº2545 - Residencial Estrela Porã 

CEIM Dalva Vera Martines Rua Avaré, nº2645 - Jardim Jockey Clube 

CEIM Décio Rosa Bastos Rua Antônio Azambuja, nº660 - Vila Vieira 
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CEIM Geny Ferreira Milan Rua Deolinda da Conceição, nº840 - Vila Cachoeirinha 

CEIM Helena Efigênia Pereira  Rua Manoel Correa Filho, nº465 

CEIM Hélio Lucas R  Egidio Cerqueira César, nº2045-Resid. Izidro Pedroso 

CEIM Ivo Benedito Carneiro Rua Clóvis Cersósimo, nº1730 - Jardim Monte Líbano 

 CEIM Kátia Marques Barbosa Rua Josué Pires Garcia, nº2400 - Parque Nova Dourados 

CEIM Manoel Pedro Nolasco Rua Amancio Pereira de Matos, nº1265 – Jd. João Paulo II 

CEIM Maria de Nazaré Rua Ozório Nunes Siqueira, nº161 - Jardim Flórida I 

CEIM Maria do Rozário Moreira Sechi Rua Eduardo Cerzózimo, nº415 - Parque Alvorada 

CEIM Maria Madalena Aguiar  Rua Filinto Muller, nº390 - Parque das Nações I 

CEIM Paulo Gabiatti Rua Pureza Carneiro Alves, nº885 - Jardim Água Boa 

CEIM Pedro da Silva Mota Rua Maria Alves da Silva, nº200 - Jardim Guaicurus 

CEIM Pequeno Príncipe Rua Ipanema, nº1115 - Jardim Santo André 

CEIM Professor BertíloBinsfeld Rua das Mangueiras, nº3340 - Jardim Colibri 

CEIM Prof. Guilherme Silveira Gomes Rua Silidônio Verão, nº1495 - Jardim Vista Alegre 

 CEIM Professor Mário Kumagai Rua Anair da Silva Rocha, nº1530 - Jardim Novo Horizonte 

CEIM Profª Clarinda Mattos e Souza R Danilo Vilhalva Paixão, 1045 – Resid. João A. Luiz Braga 

CEIM Profª Dejanira Queiroz Teixeira Rua João Vicente Ferreira, nº7450 - Jardim Santa Maria 

CEIM Professora Irany Batista Matos Rua Ernesto de Matos, nº275 - Vila Cachoeirinha 

CEIM Professora Lúcia Licht Martins Rua Alice Licht Martins, nº435 - Jardim Jockey Clube 

CEIM Professora Zeli da Silva Ramos R. Coronel José Alves Marcondes, nº600 –Jd. Monte Carlo 

CEIM Ramão Vital Viana Rua Projetada 4, nº85 - Jardim Olinda 

CEIM Recanto da Criança Rua Clóvis Cerzósimo de Souza, nº1305 - Vila Índio 

CEIM Recanto Raízes Rua Cafelândia, nº1640 - Jardim Água Boa 

CEIM Sarah Penzo R. Raimundo Pinheiro de Andrade, nº235–Pq. das Nações II 

CEIM São Francisco Rua José de Alencar, nº1350 - Vila Índio 

CEIM Sonho Encantado Rua Projetada 16, nº608 - Altos do Indaiá 

CEIM Vittorio Fedrizzi Rua Edgar Xavier de Mattos, nº400 - Jardim Itália 

CEIM Wilson Benedito Carneiro Rua Rangel Torres, nº2005 - Jardim Santa Brígida 

CEI UFGD Rod. Dourados/Itahum, Km 12-Unidade II -Cidade Univers. 

CEIM Professora Maria de Lourdes Silva Rua Teiji Matsui s/nº 

CEIM Isilda Aparecida dos Santos Souza Jardim Colibri 

ESCOLAS MUNICIPAIS ENDEREÇO 
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EM Agrotécnica Padre André Capelli Rodovia Gumercindo Pimenta dos Reis, n°379 - Km 1 

EM Armando Campos Belo Rua João Paulo Gacete, nº4825 - Jardim Santa Brígida 

EM Arthur Campos Mello Rua Ernesto de Matos Carvalho, nº815 - Vila Cachoeirinha 

EM Aurora Pedroso de Camargo Rua Amael Pompeu Filho, nº360 - Parque Alvorada 

EM Bernardina Corrêa de Almeida Rua Eulália Pires, nº370 - Vila Almeida 

EM Clarice Bastos Rosa Rua João Vicente Ferreira, nº6575 - Jardim Maracanã 

EM Coronel Firmino Vieira de Matos R Nina Gomes da Silva, s/nº- Distrito do Guassu-V Macaúba 

EM Doutor Camilo Hermelindo da Silva Linha do Barreirinho, Km4 -Distrito do Guassu-Vila Macaúba 

EM Etalivio Penzo Rua S30, nº230 – Parque das Nações II 

EM Fazenda Miya Fazenda Miya – Distrito do Guassu 

EM Fazenda Miya 2 Fazenda Mimoso – Distrito do Guassu 

EM Fazenda Miya 3(EM Adelaide Iglesia) Fazenda Rubaiyat 

EM Franklin Luiz Azambuja Rua Manoel Rasselen, nº195 - BNH 4º Plano 

EM Frei Eucário Rua Continental, nº5075 - Jardim dos Estados 

EM Geraldino Neves Corrêa Rodovia MS 162, nº741 - Distrito de Picadinha 

EM Geraldino Neves Corrêa (Sala Morosina C. Torraca Martins) Rodovia MS 162 (ao lado do quartel) 

EM Indígena Francisco Meireles Rodovia Dourados/Itaporã, Km 2 - Missão Evangélica Caiuá  

EM Indígena Agustinho Rodovia Dourados/Itahum - Aldeia Bororó 

EM Indígena Araporã Rodovia Dourados/Itaporã, Km 5 - Aldeia Bororó 

EM Indígena Lacui'i Roque Isnard Aldeia Bororó 

EM Indígena Pa'i Chiquito- Pedro Aldeia Pananbizinho - Distrito do Panambi 

EM Indígena Ramão Martins Rodovia Dourados/Itaporã - Reserva Indígena Jaguapiru 

EM Indígena TengatuíMarangatu Rodovia Dourados/Itaporã, Km 5 - Reserva Indíg. Jaguapiru 

EM Izabel MuzziFioravanti Rua Maria da Glória, nº890 - Vila Industrial 

EM Januario Pereira de Araújo Rua Alpes, nº348 – Jardim Itália 

EM Joaquim Murtinho Rua Onofre Pereira de Matos, nº1842 - Jardim Central 

EM José Eduardo C Estolano- Perequete Rua Paraguai, s/nº - Itahum 

EM Laudemira Coutinho de Melo Rua Ayrton Sena, nº350 - Jardim Santa Maria 

EM Lóide Bonfim Andrade Rua Maria de Carvalho, nº560 - Jardim Água Boa 

EM Maria da Rosa A da Silveira Câmara Rua Joaquim Teixeira Alves, nº710 - Vila Industrial 

EM Neil Fioravante – CAIC Rua Josué Garcia Pires, nº2400 - Parque Nova Dourados 

EM Padre Anchieta Rua São Paulo, s/nº - Vila Formosa 
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EM Pedro Palhano Rua Suécia, s/nº - Jardim Europa 

EM Prefeito Álvaro Brandão Rua Filomeno João Pires, nº1460 – Jardim João Paulo II 

EM Pref Luiz Antônio Álvares Gonçalves Rua Eurides de Matos Pedroso, nº1100 - Jd Novo Horizonte 

EM Prefeito Ruy Gomes Rua Bahia, s/nº - Distrito de Vila São Pedro 

EM Profº Manoel Santiago de Oliveira Rua Ponta Grossa, nº3471 - Vila Rosa 

EM Professora Antônia Cândida de Melo Rua José Valério dos Santos, nº510 - Parque das Nações II 

EM Professora AvaniCargneluttiFehlauer Rua José Roberto Teixeira, nº456 - Jardim Florida I 

EM Professora Clori Benedetti de Freitas Rua Afenas, nº725 - Jardim Jóquei Clube 

EM Professora  Efantina de Quadros Rua General Castelo Branco, nº1101 - Jardim Florida II 

EM Profª Elza Farias Kintschev Real Rua Eulália Pires, nº815 - Cohab II 

EM Profª Iria Lucia Wilhelm Konzen Rua Projetada L, s/nº - Parque do Lago II 

EM Profª Maria da Conceição Angélica Rua G3, s/nº - Jardim Guaicurus 

EM Sócrates Câmara Rua Projetada V, nº655 - Canaã I 

EM V. Albertina Pereira de Matos Rua IzzatBusuan, nº4295 - Vila Mary 

EM Weimar Gonçalves Torres Rua Antônio Emilio de Figueiredo, nº80 - Jardim Climax 

EM Dom Aquino Corrêa Rua Agenor Inocêncio, s/nº - Distrito Panambi 

   

7.5.1.1. As entregas serão realizadas mensalmente, conforme solicitação antecipada da Secretaria 
Municipal de Educação, com as devidas quantidades de cada unidade escolar, onde será 
atestada pelo Termo de Recebimento, pelo representante da mesma e o fornecedor. 

7.6. DO TRANSPORTE 

7.6.1. O transporte será por conta do Compromitente Fornecedor, não cabendo a este órgão 
qualquer responsabilidade sobre o mesmo e deverá obedecer a critérios adequados, de modo 
a não afetar a identidade, qualidade e integridade dos produtos. 

7.6.2. Os produtos que apresentarem recomendações preconizadas pelo fabricante deverão ser 
transportados nessas condições e de acordo com as condições estabelecidas na legislação 
que regulamenta a matéria. 

7.7. DO RECEBIMENTO 

7.7.1. O recebimento dos produtos deverá se efetivar, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, especificamente nos termos do art. 73, inciso II, alíneas “a” e “b” do 
referido dispositivo. 

7.7.2. O Compromitente Fornecedor responsabiliza-se em entregar produtos que estejam de acordo 
com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes (INMETRO) ou se normas não 
existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo 
Conselho Regional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 

7.7.3. Os produtos serão recebidos será recebidos na sua totalidade ou fracionados de acordo com 
a necessidade, por servidor integrante da Comissão Permanente de Recebimento de 
Mercadorias, sendo que, constatadas irregularidades no objeto contratual, poderá rejeitá-lo, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
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cabíveis. 

7.7.4. Os produtos não devem ser recebidos, se as embalagens apresentarem sinais de violação ou 
inadequação em relação ao conteúdo, devendo estar conforme preconiza a legislação 
vigente. 

7.7.5. Na hipótese de substituição, devolução e reposição dos produtos recusados, o 
Compromitente Fornecedor deverá fazê-lo em conformidade com a indicação do Município, 
no prazo de 02 (dois) dias, contados da datada notificação, sem quaisquer ônus para o 
Município. 

7.7.6. O Termo de Recebimento Definitivo não eximirá o Compromitente Fornecedor das obrigações 
definidas no Código Civil Brasileiro em vigor, bem como no artigo 69 da Lei Federal n.º 
8.666/93, e demais exigências legais. 

7.7.7. Na eventualidade de ocorrência de qualquer falha será o Compromitente Fornecedor 
notificado para que regularize tal falha, sob pena de, não o fazendo, ser declarado inidôneo, 
sem prejuízo das demais penalidades. 

7.7.8. Em caso de irregularidade não sanada pelo Compromitente Fornecedor, a Administração, por 
meio de seu representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade 
competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes. 

7.7.9. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se subsidiariamente as disposições 
da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

7.7.10. Caso o Compromitente Fornecedor não puder fornecer os produtos solicitados, ou o 
quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato à Secretaria Municipal de 
Fazenda, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 
recebimento da ordem de fornecimento. 

7.7.11. Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota de empenho ou 
instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação por meio 
hábil (fax ou e-mail), o Município de Dourados-MS convocará a segunda melhor classificada 
para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, 
facultando aos faltosos as penalidades cabíveis. 

7.7.12. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver 
esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com 
o consumo anual previsto, ou quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata 
cancelado. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados da entrega dos produtos e após a apresentação da respectiva documentação 
fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o Art. 40, inciso XIV, 
alínea “a”, combinado com o Art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações. 

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de 
que se encontra regular com suas obrigações, mediante a apresentação das Certidões 
Negativas de Débito da União, do Estado, do Município e a Certidão Negativa de Débito 
Trabalhista, todas em plena validade. 

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado 
para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a 
ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o órgão, a seu critério, poderá 
devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar 
indevida. 
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8.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para 
fins de atendimento das condições contratuais e o prazo de pagamento passará a fluir após a 
sua reapresentação. 

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da 
fornecedora. 

8.7. O órgão não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso 
que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 

8.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 
Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

8.9. O Município de Dourados-MS efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada. 

8.10. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora 
por parte do Município de Dourados. 

8.11. As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número 
do Contrato a ser firmado, banco, agência, número da conta - corrente e prazo de pagamento, 
e ainda o número da Nota de Empenho. 

8.12. Não será efetuado qualquer pagamento ao Compromitente Fornecedor enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual, o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora. 

8.13. O Município de Dourados não efetuará nenhum pagamento ao Compromitente Fornecedor 
sem a devida apresentação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, além das demais exigências 
legais. 

8.14. O Compromitente Fornecedor fica ciente que o Município de Dourados-MS, efetuará a 
retenção de valores devidos, em razão de cumprimento da referida Ata a ser firmada, caso 
seja demonstrado que o mesmo possua Débitos Trabalhistas. 

CLÁUSULA NONA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos Compromitente(s) 
Fornecedor(es), observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 
65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

9.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução 
dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

9.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

9.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

9.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o Compromitente 
Fornecedor não puderem cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o Compromitente Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 



 

 

 
—  Página 12 —  

FOLHA: _______ 

PROC.: 272/2018 

RUBRICA: _____ 

9.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

9.4. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) Não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal n.º 
8.666/93, ou no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/02. 

9.4.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” supra, será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

9.5. 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: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do Compromitente Fornecedor. 

9.6. A supressão dos serviços/ produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total 
ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços 
correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e 
Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, Contrato ou 
documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o 
artigo 62, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 

11.1. Caso haja inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços, com fundamento na Lei 
Federal n.º 8.666/93 e alterações, consubstanciadas com as sanções previstas na Lei Federal 
n.º 10.520/02, a Administração poderá aplicar ao Compromitente Fornecedor as seguintes 
penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 

11.1.1. Por inexecução ou execução irregular do fornecimento ou de prestação de serviços, nos 
termo da ATA: 

I. Advertência, por escrito; 

II. Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, 
incidente sobre o valor total do contrato registrado para a Empresa, limitada a incidência 
a 10 (dez) dias, que contar-se-à a partir da data limite para a entrega fixada nesta Ata 
de Registro ou após o prazo concedido para às substituições ou modificações devidas 
quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações previstas; a partir 
do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-à inexecução total ou parcial da Ata de 
Registro, com as consequências daí advindas; 

III. Liberação da referida Ata e cancelamento do preço registrado após o 10º (décimo) dia 
de atraso; 

IV. Multa compensatória de: 
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a) 3% (três por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida da Ata de 
Registro por ocorrência, até o limite de 9% (nove por cento), em caso de 
inexecução parcial da presente Ata; e 

b) 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro, em caso de inexecução 
total da obrigação assumida. 

11.2. A apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de 
fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais: 

I. Suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a 
Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro 
Cadastral. 

11.3. Quaisquer multas, quando aplicadas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias na Tesouraria do Município de Dourados ou serão deduzidas do valor 
correspondente ao valor do fornecimento ou, ainda, cobradas judicialmente, ficando garantida 
a defesa prévia do compromitente Fornecedor nos prazos estabelecidos em lei. 

11.4. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro 
Cadastral do Fornecedor. 

11.5. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, 
mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração 
da aplicação da pena.  

11.6. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista nesta Ata de 
Registro, nem a responsabilidade do Compromitente Fornecedor por perdas, danos e 
prejuízos, que causar ao Município de Dourados-MS ou a terceiros em consequência do 
inadimplemento das condições contratuais. 

11.7. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município de Dourados-MS no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa do Compromitente 
Fornecedor, sob pena de multa. 

11.8. O Compromitente Fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua 
notificação, para recorrer das penas aplicadas nessa cláusula. Decorrido este prazo, a 
penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

12.1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, o mais alto padrão ético 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes 
práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 
licitação ou no cumprimento de Contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o processo de licitação ou de cumprimento do Contrato; 

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 
licitatório ou afetar a execução do Contrato. 
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e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; 
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo 
imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou 
por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o 
Compromitente Fornecedor concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente 
indicadas possam inspecionar o local de execução ou as condições de entrega dos produtos, 
conforme o caso do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à 
licitação e à execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 

13.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do 
respectivo extrato na Imprensa Oficial, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas 
as questões oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de 
qualquer medida judicial, decorrente deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em três vias, de igual 
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Dourados-MS, _________de ________________de 2018. 

 

______________________________________________________ 
Secretaria Municipal de Fazenda 

 

 

______________________________________________________ 
Secretaria Municipal de Educação 

 

Promitentes Fornecedores: 
____________________________ 

(Razão Social) 

Testemunhas: 

Ass.:   ___________________________________ Ass.:   ____________________________________ 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 
 


