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CoNTRATONo 20200t06002
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'. 016/2019.
PREGÃO PRESENCIAL . SRP N'. 02212019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 2019 1OOO5

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA
MTINICIPAL DE SÃO BERNARDO, ATRAVES DO
FLTNDO MTINICIPAL DE EDUCAÇÃO E A
EMPRESA: RÔIUUI-O F REGO ARTIGOS E
ARMARINHO LTDA . ASSESSORTA
EDUCACIONAL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, aüaves do FI.INDO
MLTNICIPAL DE EDUCAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ:
30.728.42010001-50 Rua Cônego Nestor SN - Centro - São BernaÍdo/MA, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato, representadapela SECREfÁrue DE EDUCAÇÃO Sf. SÂma COELHO
MOREIRA CARVALHO RG: 016154552001-2 CPF: 447.037.243-91 , brasileir4 residente e
domiciliada na cidade Magalhães de Almeida-M4 no uso de suas atribuições legais que lhe confere
poderes para celebrar corn a empresa, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro
lado a finna: ROMULO F REGO ARTIGOS E ARMARINHO LTDA - ASSESSORIA
EDUCACIONAL. CNPJ: ?1.233.95810001-00, estabelecida na Rua Lucidio Freitas 2695 - Sla 0l -
Porenquanto - Teresina/Pl, Neste ato representada pelo procurador Sr. Rômulo Fraúlin do Rego Lima
CPF: 661.593.263-68 e RG: 2238975 SESP-PI, residente e domiciliado na cidade de Teresina/Pl,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemuúas abaixo nomeadas,
firmam o presente Contrato, que se regarâpela Lei n" 8.666193, e suzrs alterações, a legislação que rege a
espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciarn a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM N" PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 201910005 - CPL-PMSB, tendo por
objeto fornecimento de Livros didáticos e pedagogicos. lntegram o presente contrato, independenternente
de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Confonne preceituar o artigo 55 inciso
)C de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do
licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO VALOR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual é de R$: 2.6A8.625.00( dois milhões seiscentos e oito
mil seiscentos e vinte e cinco reais), que inclui os tributos, encaÍgos, frete ou despesas de qualquer

natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CLÁUSULA TERCBIRA. DOS RECURSOS FINANCEIROSDOS TERMOS DE EFERÊNCIA:
As despesas decorrentes da sonüaÍação da presente licitação correrão por conta de Recursos:

t2.361.0832.2t97.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO F'UND. 40%
339030 - Material de Consumo
t2.365.083z2103.0000 - MANUTENÇÃO OO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLA
339030 - Material de Consumo
12.366.0421.2105.0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
339030 - Material de Consumo
12.36l.00s0.203s.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARTA DE EDUCAÇÃO

VISTO:
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339030 - Material de Consumo

cLÁsuLA eUARTA - Dos ACRÉsrMos E supnEssons
A CONTRATADA fica obrigada a açeitar, nas mesmas condições contatuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, atéZ\%o(vinte
e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observânciaao ut.65 § 1" da Lei 8.666193.

CLÁUSULA QUINTA. Do PRAzo DE vIGÊNCIA
O presente contrato enúaÍá em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3111212020, podendo
ser proÍrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57,
inciso I, da Lei no 8.666193, e su:rs alterações.

CLÁUSULA Sf,xTA. DA FISCALIZAÇÃ0
A fiscalização do Conftato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Educação o Sr. Sr.
Izaniel Cutrim Bogéa na condição de representante da Secretaria da Administração que poderá a qualquer
tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como
propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA sÉTIMA. Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a
Nota Fiscal deve está devidarnente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no pÍazo de até 30
(trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
ffansferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA do Banco 341 - Banco Itau Agência
8840 Conta corrente 20849-3, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de

correção por parte da CONTRATADA ehaver{ em decorrência, suspensão do prazo de pagamento ate
que o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagãnento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua

regrúanzação fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso )ilII da obrigação da contatada de manter, durante toda execução do contrato,

em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAF'O OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagarnento,

cobrado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, beÍn como por moüvo de pendência ou
descumprimento de condições contrilrias.

CLÁUSULA OITAVA. DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigênci4 se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRÂTANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhaÍnento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
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compete enüe outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de
conservação e validade dos produtos, anotando em registro proprio todas as ocorrências relacionadas a
execução do contrato determinando o que for necessá,rio a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de prestez4 mediante solicitação escrita da
CONTRATAI)A, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarern as competências, do representante deverão ser
solicitadas, a seus superiores em ternpo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei8.666193.

cr,Áusur,a oúcwtl - nas onRtcacôBs oa coxrRlmol
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferênci4 no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) EntregaÍ os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empeúo ou Ordem de
Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, em esftita
observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuàrcia da Secretaria de Educação Municipal na localidade da prestação do
serviço para representá-lo na execução do conüato e prestar esclarecimentos necessários ao servidor
designado paÍa acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria Municipal de
Educação, quando solicitado;
d) Observ'ar o horário expediente adminisúativo, compreendido enüe 08:00 h as 12:00 como sendo o
horário administrativo para üatar sobre o contato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus documentos
integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para perfeita execução do
confrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, previdenciiârios, e comerciais resultantes da execução do contrato e ouffos
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do confiato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da fiscalização
ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Educação;
h) Reparar. corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que
se verificarern vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n" 8.666193, aplicando nos
artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará
a CONTRATADA, à multa de mora correspondente a0,3o/o (três centésimos por cento) ao di4 sobre o
valor do fornecimento, até o limite de l0o/o (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no paragrafo anterior, a CONTRATANTE poder4
garantida a prévia defes4 aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do
Conüato, as seguintes sanções
a) Advertência;
b) Multa de l0 o/o (dez por cento) sobre o valor do Conffato;
c) Suspensão temporária de participação ern licitação e impedimento de contrataÍ com a administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos: Y
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d) Declaração de inidoneidade paÍa licitaÍ ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita
àCONTRATADA epublicadano jornal Oficial do Municipio, Estado ou DOU, constando o fundamento
legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

clÁsula oncrua sncuNoa - ol noscrsÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências conffatuais e as
previstas em lei.
Constituem motivos paÍa arescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obr4 do serviço ou do fornecimento, nos prazos esüpulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obr4 serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e previa comunicação à CONTRATANTE;
f) - a subconfratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com ouffem, a sessão
ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporaçâo não admitidas no edital e no
contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada para
acompanhaÍ e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Administração ;

h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na fomra do § 1'do art. 67 desta Lei
Federal n" 8.666193;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que

prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento. jusüficadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o confrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor inicial do

conffato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordern escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade públic4 grave perturbação da ordem interna ou guelrq ou

ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações
e mobilizações e oufias previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela

suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE decorrentes dos

fbrnecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade públic4 grave perturbação da ordem interna ou
guerrq assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos

do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Confiato poderá ser:
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a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos cÍrsos enumerados nas alíneas 'a' a'i'
desta cláusula:
b) amigável, por acordo enffe as partes, reduzidas a termo no processo da licitaçâo, desde que haja
conveniênci a paÍa a CONTRATANTE ;
judicialmente, nos tennos da legislação.

CLÁSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do confiato será recebido conforme Cláusula Décim4 sendo que
os serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados
a disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos enúe as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A ctitério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser
concedido novo prazo para recebimento dos se.rviços rejeitado. Ocorrendo a rejeiçâo pela 2u yez, o
contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo miíximo de
15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art 87 da Lei no 8.666/93;

cLÁsuLA »ÉcrMl, eurNTA - DAs ALTERAÇôEs
Este confrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n' 8.666/93.

ct Áusur,a, nÉcrpra snxr,q, - oa punr,Ic.tcÃo
Denüo do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatur4 a CONTRATANTE providenciará a
publicação em Íesumo, do presente Conffato.

CLÁUSULA SÉ,TIMA. Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o c.ompetente para dirimir
dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato.

l- E por estarem de acordo, depois de tido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 3 (três)

vias de igual teor e pela partes e testemunhas abaixo.

São Bsrnardo/MA, 06 de janeiro de2020

SÂMIA
RG:016 15455200
brasileir4 residente e domiciliada na cidade

Magalhâes de Almeida-Ma
Secretária De Educação

C ontratante

nÔv{uIo F REGO ARTTGOS E ARMARINHO
LTDA - ASSESSORIA EDUCACIONAL.

CNPJ: 21.233.95810001-00
Rômulo Franklin do Rego Lima

CPF: 661.593.263-68
FiG:2238975 SESP-PI

Contratada

.037.243-9r ,

testemunhas:

lo 2u
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PLANTLTIA ORÇAMENTÁRh.

6 LIVRO: VALORES PARA CRIANÇAS ATRAYES
DA LITERATURA INFANTIL -
GENEROSIDADE,LEALDADE,GRATIDÃO,CONF
IANÇA,DIGNIDADf,.

UND GRUPO
CULTURAL 800,00 93,50 74.800,00

7 LIVRO: \âLORES PARA CRIANÇAS ATRAVES
DA LITERATURA INBANTIL -
GENEROSTDADE,LEALDADE,GRATIDÃO,CONF
IANÇA,DIGNIDADE.

I]ND GRUPO
CULTURAL 500,00 93,50 46.750,00

)í LTVRO: VALORES PARA CRIANÇAS ATRAVES
DA LITERATURA INFANTIL.
GENEROSIDADE,LEALDADE,GRATIDÃO,CONF
IANÇA,DIGNIDADE.

UNI) GRUPO
CULTURAL 500,00 93,50 46.750,00

9 LTVRO: VALORES PARA CRIANÇAS ATRAVES
DA LITf,RATURA INFANTIL -
GENEROSIDADE,LEALDADE,GRATIDÂO,CONF
IANÇA,DIGNIDADE.

UND GRUPO
CULTURAL 500,00 93,50 46.750,00

l0 LIYRO: VALORES PARA CRIANÇAS ATRAVES
DA LITERATURA INFANTIL -
GENERO SIDADE,LEALDADE,GRATIDÃO,CONF
IANÇA,DIGNIDADE.

UND GRUPO
CULTURAL 550,00 93,50 51.425,00

t1 LTVRO: VALORES PARA CRIANÇAS ATRAVES
DA LITERATURA INFANTIL .
GENE ROSIDADE,LEALDADE,GRATIDÃO,CON F
IANÇA,DIGNIDADE.

UND GRUPO
CULTURAL 650,00 93,50 60.775,00

t2 LIVRO: VALORf,S PARA CRIANÇAS ATRAYES
DA LITERATURA INFANTIL -
GENERO SIDADE,LEALDADE,GRATIDÃO,CONF
IANÇA,DIGNIDADE.

UND GRUPO
CULTURAL 550,00 93,50 51.425,00

13 LTVRO: VALORES PARA CRIANÇAS ATRAVES
DA LITERATURA INFANTIL -
GENEROSIDADE,LEALDADE,GRATIDÂO,CONF
IANCA.DIGNIDADE.

UND GRUPO
CULTURAL 600,00 93,50 56.100,00

t4 LIVRO: VALORES PARA CRIANÇAS ATRAVES
DA LITERATURA INFANTIL -
GENEROSIDADE,LEALDADE,GRATIDÃO,CON F
IANÇA,DIGNIDADE.

UND GRUPO
CULTURAL 50o,oo 93,50 46.750,00

15 LrvRo EJA:EDUCAÇÂO DE JOVENS E
ADULTOS

UND EUREKA
600,00 98,00 58.800,00

t6 LIVRO EJA:EDUCAÇAO DE JOVENS E
ADULTOS

UND f,UREKA
600,00 98,00 58.800,00

t1 LIVRO EJA:EDUCAÇAO DE JOVENS E
ÁDULTOS

UND EUREKA
800,00 98,00 78.400,00

18 LMO EJA:f,DUCAÇAO DE JO\rENS E
ADULTOS

UNI) EUREKA
800,00 98,00 78.400,00

t9 LIVRO EJA:EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS

UND EUREKA
800,00 98,00 78.400,00

20 INFLUENCIA DOS POVOS INDIGENAS E
AFRICANOS NA CULTURA
BRASILEIRA.AUTOR.GUILHERME DE

UND DrvuLGAÇÃO
CULTURAL 2.000,00 67,00 134.000,00

I

Y
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VASCONCELOS ALMEIDA..EDITORA
DMJLGAÇÃO CUr,rUm,r,.

2t HISTORIA AFRO.BRASILEIRA E INDIGENA.
AUTOR-FLAVIO BERUTTI,ANIELE
sousA,FABro LnÃo-nDIToRA DrvuLGAÇÃo
CULTURAL.

UND DTvt]LGAÇÃO
CT]LTURAL 1.500,00 92,50 138.750,00

22 ECOLOGIA: PARA UMA VIDA ECOLOGICA
SUSTENTAVEL LTVRO DO EDUCANDO, LIVRO
DO EDUCADOR,I,TVRO DA FAMILIA.
PASSATEMPO ECOLOGIACO-s JOGOS E
QUADRINHOS, ACOMPANHA UM CD
.AUTORES.PETERSON TREVISAN E MARCIA
CRISTINA KNOPII(EDITORA:DIYUI C,tçÃO
CULTURAL.

KIT DIYt]LGAÇÃO
CULTURAL 1.000,00 99,00 99.000,00

23 BULLING E O QUE ?VENCER PARA YIVER EM
HARMONIA! . LIVRO DO ALUNO,LIVRO DA
FAMILIA, E PARA CADA 30 ALUNOS OT LIYRO
DO PROFESSOR, COMDVD DE CApACrrlçÃO
E CARTAZ.AUTOR:MARIO ENZIO BELLIO
JUNIOREDITORA : FUTURAED.

KIT FUTURAED
1.500,00 115,00 172.500,00

24 DROGA O QUE E? :LIYRO DO ALUNO ,LMO
DA FAMILLA. E PARA CADA 30 ALUNOS OI
LMO DO PROFf,SSSO&COM DVD DE
CAPACITAÇÃO E CARTAZ.AUTOR:MARIO
ENZIO BELIO JUMOREDITORA:FUTURAED.

KIT FUTURAED
2.000,00 114,00 228.000,00

25 DROGAS E MAIS DROGA-ENTENDER E
PREVENIR:LIVRO DO ALUNO,LIYRO DA
FAMILIA E PARA CADA 30 ALIINOS OI LIVRO
DO PROFESSSOR,COM DVD DE CAPACTTAÇÃO
E CARTAZ.AUTOR:MARIO ENZIO BELIO
JUNIOREDITORA : F UTURAED.

KIT FUTURAED
1.500,00 114,00 171.000,00

REDAÇÃO-INTf,RPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE
TEXTOS.AUTORA.MARIA
FERNANDES.EDITORA : DTIrt]LGAÇÂO
CULTURAL.

UND. DTvULGAÇAO
CULTURAL 2.000,00 135,00 270.000,00

21 HrsroRrA Do MARANHÃO. COLEÇÃO
REGIONAL. AUTOR: FRANCISCO COELHO
SAMPAIO E MARIA VIANA
.EDITORA:SCIPIONE.

UND. SCIPIONE
1.500,00 113,00 169.500,00

28 PEDOFII rA-COLEÇÃO TORMANDO O
CTDADAO, TNTRODUÇAO DOS VALORES DA
CIDADANIA: AUTORÂ: DANTELLE LOURENÇO.
EDITORA: MUNDO EDUCACIONAL.

I]ND. MUNDO
EDUCACIONAL 1.500,00 59,70 89.550,00

29 COLEÇOES DE LTVROS PARADIDATICOS KIT DIVERSAS
800,00 190,00 152.000,00

30 QUE LD(O E ESSE?-DE ONDE ELE VEM,PARA
ONDE ELE VAI?
A UTOR: LIDIANEDBAJLUI( EDITORA: FUTURA
ED.

KIT FUTURAED
2.000,00 75,00 150.000,00

2.608.625,00
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