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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO B ÉR,(ÂREo
ESTADO DO MARANHAO
FUNDO ÍTIUNICIPAL DE EDUCAçÃO
Cí{PJr 30.728.42OlOO01-50
Rua Côíego esbr S/N - Centro - São Bemardo/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' -2OI9IOOO4

CONTRATO N'

2O2OOI IOOO?

CPL

CPL PMSB/}-tA

PMSB/IVTA

ATA

D-E REGISTRO DE PREÇO: 020/2019
PREGAO PRESENCIAL SRP - 02Il20I9

CONTRÁTO QUf, ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/]TTA, ATRAVES DO FUNDO
MUNiLiPAL DL, EúücAÇÀo i ôú Oú IRU LADO
A EMPRESA: RAIMUNDO NONATO MARTINS
BRITO _ ME- GRÁFICÂ E EDITORA ESCOALR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO. atTavés do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Pessoa Jurídica de Direito Público Intemo, inscrita no CNPJ:
S/N

-

30.728.420i0001-50 Rua Cônego NestoÍ
Centro
São BernardoÀ4d doravante denominada
CONTRATANTE, neste aro, represenrada SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SÍ". SÂI\trA COELHO
MOREIRA CARVALHO RG: 016154552001-2 CPF: 44'1.037.243-91. brasileira- residente e domiciliada na
cidade Magalhâes de Almeida-M4 no uso de suas atribuições legais que lh.e confere poderes para celebrar com
a empresar RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME- GRAFICA E EDITORA ESCOALR,
rnscflta no CN|'J n".
ltse UUU/0üU l-ôô. sedrada na Rua Sebastrào AÍcher. N" 805 -( entro - (hapadrnha MA, neste ato representada pelo Seúor: Raimundo Nonato Martins Brito portador do RG: 0286254948
GEJUSPC MA/MA, CPF: 109.436.413-49, residente e domiciliado na cidade de Chapadinha/MA, doravante
denominada CONTRATADA, têm entÍe si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n"
021/2019, e PROCESSO ADMINISTRATM N' 201910004 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
NR020/2019 que se regerá pela Lei n.' 8.6ó6193, mediante as cláusulas e condições seguintes:

l:

-

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presenre CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM N" 201910004 - CPL-PMSB, tendo poÍ objeto fomecimento de Materiais gráficos,
Integram o presente contralo, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposa da
Contratada Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de únculação ao edital de licitação ou termo que a
dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VAI,OR
O Valor global pelos serviços do objeto contratual é de RS: tó4.575.00 ( oitocentos e sessentâ € quatro mil
quinhentos e setenta e cinco reais), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza
que incidam sobÍe o objeto do contÍalo.

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÉNCIA: As despesas decorrentes da contÍatação da presente
licitação conerão por conta de Recursos:
12.361.0832.2197 .0000 - manut. e funç. do ensino fund. 407o
339030 000 - Material de Consumo
12.365.0832.2103.0000 - manutenção do ensino infantil e pré-escola
3i9030 0Õó - MateriaÍ de Consumo
12.366.0421.2105.o0O0 - manutenÉo da educação dejovens e adultos
339030 000 - MateÍial de Consumo
12.361.0050.2035.0000 - manutenção da secÍetaria de educação
l39O3O OOO - MeteÍial de Consrtln

cr,Ásuu qulnrA - Dos ACRÉsrMos

E supRf,ssÕEs

À CONTR{T.IDÀ fica obrigade a aceitar, nas mesmas oonCições contrat'.rais, cs acréscinos ou

supressões

que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25yo (ünte e cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao aÍt. 65 § l' da Lei 8.666/93.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B qRil.lÍiPo
ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO Í{UNTCIPAL DE EDUCAçÃO
CNPJ: 30,728.42Ol0OO1-50
Rua Cônego Nestor S/N - CenEo - São Bemardo/MA
CLÁUSULA QUINTA - Do PRAzo DE
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O presente contrato entrârá em vigor na dala de sua assinatura e findar-se-á no dia 3111212020, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I,
da Lei n" 8 ô66/93. e suas alterações

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALAZÂÇÃo

A fiscalização do ContÍato será efetuada por sewidor designado pela Secretaria de Educação o Sr. Izaniel
Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necesúrio à regularizaçâo da falta do
fomecimento obseryando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CL(USULA SÉTMA - DO PAGAMf,,NTo
O pagamento será efetuado aÉs apres€ntação da Nota fiscal corÍesponderte

aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está devidamente alestada pelo Setor Competente e será efetivado no prtzo de ate 30 (trinta) dias
contados da data do âtêsto.

-

FÂRÂGRÂrO rRIMEIRO 05 pâgômeftós, serão crúlifêdos efi íomê dâ CONTRÂTÂDÂ, médiaft€
transferência trancaria em conta corrente da COI{TRÂTADA, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas
neste Contrato.

-

PARIGRAFO SEGUNDO Qualquer erro ou omissão ocorrida na docÀm€ntação hscal será motivo de
correção por paÍte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o
problernâ s€ia d€fi*ir ivaÍneate sânado.

A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovâção será feita mediante apresentação de Cenidão negativa de debito CND. Bem como, manter
conforme anigo 55 inciso XIII da obÍigação dâ mntÍâtada de manter, dura te toda execução do contÍato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
PARÁGRAFO TERCEIRO

-

EÀrBrua!,ra Íerritçau.

PARÁGRAFO OUARTo - A CoNTRATANTE não pagarájuros de moÍa poÍ alraso no pagamento, cobrado
atÍavés de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumpÍimento de condiçôes contrárias.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
O
du prcscriis ( ú"i'aiü sú puJea sÉr iEdjusiádu durarÍic

'aiur

L,

pr
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autorizado pelo governo Federal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGA C ÓES DA CONTRATANTE
A CONTRATAI\ITE obrigar-se-á:

a)
b)

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
Desigrmr um servidor da §eçretaria À4iinicipal de Educação que será responsável pelo
acompaúamento e fiscalização da execução do objao do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigaçõ€s, verificar a qualidade, inviotabilidade das
embalagens, estado de conservação e valiclade dos produtos, anotando em registro prôprio
todas as ocorrências relacionadas a execução do mntrato determinando o que for necessário
a regularização das faltas ou defeitos observados;

c)

ForneceÍ a qualqueÍ tempo e com o Máximo de presteza. mediante solicitação escrita
da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimiÍ duvidas e orienta-la em todos os
casos omissosi
As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do Íepresentante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convementes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73. inciso II, alíneas a e b da Lei 8

d)

CLíUSUt,A DÉCIMA - DAS OBRIGACÓES DA CoNTRATADA

,
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PREFEITURA MU]UCIPAL DE sAo BFB§fflDo
ESTADO DO iIA RANHAO
FUNDO í'IUNICIPAL DE EDUCAçAO
CNPJ: 3O.728.42Ol0O01-50
Rua Cônego t{esbr S/N - Centro - São Bêmardo/MA
O presente Contrato
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poderá ser objeto de cessão ou tÍansferênci4 no todo ou em pane.

A CONTRATADA obrigar-se-á

a:

a)

EatÍegar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entÍega fomecido pela Secretaria Municipal de
Administração, em estrita observância a sua proposta e ao Anero YI, observando a
qualidade.
c) Manter preposo com anuência da Administraçâo Municipal na localidade da prestaçâo do
serviço para representá-lo na execu@o do cofitrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor ciesignario para acompanhar e liscalízar a execuçáo rio fbrnecimento, e a Secrúana
Municipal de AdministraÉo, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h âs 12:00
como sendo o horário administrativo para trataÍ sobre o contralo e serviços, de segunda a
sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do pÍesente contrato e de seus
CoÇuÍnentcs integrar.tes, rcm sbs€rrência dos requisitos, bern ccrrc da legisla$o em vigor
para perfeita execução do contÍato;
0 Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do mntrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do mntrato
e outros correspondentes,
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorÍentes

de sua culpa ou dolo na execução do contrato nâo excluindo ou reduzindo

essa

responsabilidade em face da fiscalização ou acnmpaúamento efetuado pela Secretaria
Municipal de AdministÍação.
h) Reparar, corrigir ou srbstituir, as suâs expensas, no total ou em parte, o objeto desle
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLASULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA,, de qualqueÍ das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n" 8.66ó193, aplicando nos
artigos

8l

a 88

PÀRÁGRAF0 PRIMERO - O atÍaso injustificado no cumprimento do objeto deste Contnto sujeitará a
CONTRATADÀ à multa de moÍa correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao di4 sobre o valor do
t:omecimento, até o limite <íe I tÍzo (dez por cemol.

PARÁGRÀFO SEGUNDO - Alem da muha indicada no parágÍafo anterior, a CONTRATANTE podeÍà,
garantida a previa defesa" aplicar à CONTRATADÀ na hipôtese de inexecução total ou parcial do Contrato,
as seguintes sanções:

â) Adv!Éênciâ;

b) Multa de l0 % (dez poÍ cento) sobre o valor do Contrato;
c) Susprúsáô iÉriiPüiáiiá de pdri;úipàÊú Érii iiciíáçãú É iiripcüirlrerriu de (úr'rlrálà (rrri
a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos,

d) Declaraçío de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministÍação Pública
enquanto perdurarem os motiyos determinantes da punição.
e) As sançôrs previslas nas alineas "a', "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alinea "b".

- Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita a
publicada no diário oficial do municipio, constando o fundamento legal, excluidas os casos
de aplicação das penalidades de advert&rcias e multa de mora.
PAR(GRÁFO TTRCEIRO

CONTRATADA

e

CLÁSULA DÉCTMA SEGUNDA - DA RESCISÂO

A inexecução total ou parcial

deste contrato enseja a sra rescisão. com as conseqüências contratuais e as

pÍevistas em lei.

Constituem motivos para a rescisão deste Contratol
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SAO BER$IíRDo
ESTADO DO MARANHAO
FUÍ{DO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
Rua Cônego

I

CNPr: 30.728.420/O001-50
- Cenbo - São BeÍnardo/MA

ltlesbr S/I{

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
pmzos,
c) - a lentidão do seu cunprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obr4 do serviço ou do fomecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obra" serviço ou fomecimento;
e) - a paralisaçâo do fomecimento, sem justa causâ e prévia comunicaçâo à

CONTRATANTE;

- a subcontrataçâo totai ou parcial <io seu objeto, a assocraçào da CON I'RAIA.DA
com outÍem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no conlralo,
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar e sra execuçãq assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o corn€tiínento reiterado de faltas na sua execuçio, anotadas na forrna do § 1'do
t-)

an

67 desta Lei Federal n" 8.6ó6/91'
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civit;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da eslrutuÍa da

CONTRATADA que prejudique

a execução do

contrato;

l) - razões de interesse pirblico, de alta relevância e amplo coúecimento- justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa â que está subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo administratiyo a que se relere o contrato;
m) - a supressão, por paÍte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato alem do limite permitido no § l" do aÍt. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias. sialvo em caso de calamidade pública. grave

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
o mesmo pÍitzo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contÍatualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e oúras previstas, assegurado a CONTRATADÀ
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações

totalizem

assumidas ate que se.ia normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 9ú (novema) dias ríos pagamentos deüdos peia CONTRATA-f(E
decorrentes dos fornecimentosjá recebidos sâlvo em caso de calamidade pública" gÍave
perturbaçâo da ordem interna ou gueffa, assegurado a CONTRATADA o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação;

P^R{.GRdFO PRIMETRO Os cascs de rescisãc çcntr$.ral serãc fcri'nalÍne*e motivrCos rcs autcs do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
deste Contrato poderá ser:
determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas
alineas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável. por acordo entre as partes. re«luzidas a termo no pÍocesso da licitação.
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão

a)

CLÁ§ULA DÉCIMA TERCEIRA . DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

r

Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte

integÍante d€ste.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO lnERttAnoo
ESTADO DO MARANHAO
FUÍ{DO MUNICIPAL DE EDUCAçÂO

!

CilPJ: 30.728.42Ol0O01-50
- Centro - São Bemardo/MA

Rua Cônego Nestor S/N
PARÁGRAFO PRIMEIRO

- O objeto dÕ côntrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os
que
não
serviços
satisfizerem as condições citadas na proposla e no edital seÍão recusados e colocados a
disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo eslabelecidos entre as partes:
PARÁGRAFO SEGUNDO

- A criterio da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido
novô prazo para recebimento dos sewiços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2' vez, o contrato poderá ser
rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no pram Maximo de 15 (quinze) dias corridos,
sob o risco de incidir nas penalidades prev*tâs nô Aí. t7 da Lel no 8.666/93;
('LÁSLLÂ DÉ('I[IA QUIi\iTA - DAS ÂLTERAÇÓES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas .justificativas, no caso previsto no art da Lei n'8.66ó193.

CLÁUSULA DÉCTMA sExTA - DA PUBLICACÃ0
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura,
em Íesumo, do presente Contralo.

CLÁUSULA SÉTIMA. Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Eslado

a

CONTRATANTf, providenciará

a

publicação

do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou

pendências resultantes deste Contrato.
E por estaÍem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
e forma. assinado pela partes e teslemunhas abaixo.

lawado em 3 (Írês) vias de igual teor

São Bemardo-MA,

ORtsIRA

SÂMIA C
CPF
7
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C
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ducação

te

NONATO MARTINS BPJTO ME
GRAFI A E EDITORÂ ESCOLAR
CNPJ n'. 35. 1 89.000/0001-6ó
Raimundo Nonato Martins Brito
RG: 0286254948 GEruSPC MÀ
CPF: 109.436.413-49

CONTRATADA
TESTEML]I{I]AS

CPF

CPF

l0 dejaneiro de 2020
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EsrADo oo ulnannÃo
Fur{Do MuÍ{rcrml oe rouclçÃo
CÍ{Pr: 30.724.42Ol0001-50
Rua Cônego Nesbr S/N - CenEo - São Bernardo/tlA
PREFEITURA

PLANTLHA oRÇAupNrÁpua
DESCRIÇAO - EDUCAÇAO

MARCA

UND

\,I-R

QTD

VLR
TOTAL

UNIT
Ata de resultados finais f-8,ixl cor papel
offset 60k
Boletim de I a 5 ano Ê8,lxl cor, papel

I

2

GRAFICA

offset l50g
Boletim de

3

1a

f-8,lxl

9 ano

cor papel

offset 150

lxl

coÍ papel offset

,7

und

25.000

ED,ESCOLAR
GRAFICA

und

25.000

und

15 000

und

90

und

10.000

GRAFICA

und

9.000

ED,ESCOLAR
GRAT1CA
ED,ESCOLAR

und

4.000

GRAFICA
1

Capa de processo

Envelope oficio

Cartilha colorida - unidade

8

ú

Faixas ciigilai metro
IO

Calendário escolar

ll

Carimbos automáticos

iLA

und

ED.ESCOLAR
GRAFICA
ED,ESCOLAR
GRAFICA

4 000

und

100

LaÍrrloos cornuos

ullq

l)v

1,5 5

GRAFICA
ED,ESCOLAR
GRAFICA
ED,ESCOLAR

Certificados f-8, 4x0 cor papel off set
6ogg
Controle de aluno afastado

und

8 000

bloco

l7

offset 60k
Diário de classe de

und

I

rr:^-:,.

,1^

GRAFICA

^l^-.^,1^ a ^ ô,,-,,

GR,\FIC,\
ED-ESCOLAR

l9

Diário de classe ensino eja ( educação

und

ED,ESCOLAR

20

Diário pre-infatil

GRAFICA
ED,ESCOLAR

21

flncs;á Àn rl',aô dê I e § enn f-I na6çl
offset 759
Dossiê do aluno de 6 a 9 ano f-8, papel

22

,-l

Ficha biblioteca autor/titulo
papel offset 60k
Ficha clc matricrrla

I

GR,AF!CA
ED.ESCOLAR

GRAFICA

Ê32.lxl cor

GRAFICA

o

*o

.'.,1

Ficha de avaliação de educaçâo infantil

GRAI. tCA
FD F]SCOI,AR

4.000,00

I

r

s.so

15,5 0
I

I

I

und

2.000

und

2 000

urd

13.750,00

l3.750.00
9 000,00
62.000,00

I

l

15,50
r

20.000

und

20.000

und

25.000

hloco

600

bloco

400

ED,ESCOLAR
21

0,60

5 §o
1.25

t.2s
0,32

ED,ESCOLAR
GR AFICA

2. 175,00

21.50

ED ESCOLAR

offset 75g
22

I

GRAFICA

oara iovens e adultos )

3.950,00

0,50

5.000

ED.ESCOLAR
T

34.000,00

14,50

27,50

GRAFICA

a 5 ano

5.950 00

|

ED,ESCOLAR

I

85,00

39,50

ED ESCOLAR
Declaração escolar f-8, lxO cor papel

46.000,00

8,50

L(,llutJrC Ug lltAU llulir

l6

12.600.00

I1,50

500

7.650,00
15.500,00

1.40

ED,ESCOLAR

li

18.000.00

1

ED.ESCOLAR
l!

30 000,00

85,00

I

und

30.000.00

lro

ED ESCOLAR
7

19 250,00

t,20

ED ESCOLAR I

(iRAl t('A

§ri

I,20

ED,ESCOLAR

Banner l.20x90cm

6

GRAfICA

GRAFICA

l50g
5

700

ED,ESCOLAR

Boletim Eja Ê8,

4

bloco

ED-ESCOLAR

2

/,5\)

,7

§ô

62.000,00

3l .000,00
31.000,00
25 000 00
25.000,00
8.000.00 /

l6

500

I 1.000 00

#

Pi'{

"

i-U!-ilÂ

Ffl0cÍ$§l]
I

C

l',trriljJ;ri

rrj

c qL c Ço ,-l
e(

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B ÊlilrRDo
ESTADO DO N,IARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
Rua Cônego
25

CilPl: 30.728.42Ol0OO1-sO
Nesbr S/N - Centro - São B€rnardo/MA

Ficha individual do aluno

GRAFICA

bloco

800

bloco

200

bloco

700

bloco

700

bloco

200

?7 (Â

ED.ESCOLAR

1

26

Formrrlário de reciho

27

Histórico escolar l'ao 5" ano Ê8,100x1
vias lx0 cor papel offset 569
Histórico escolar 6" ao E âno f-8,l00xl
vias lx0 cor papel offset 569

28
29

Nola fiscal para compras de alimentação
escolar

30

Movimento mensal de
cor, papel offset 569

I

a 5 ano

f-8.lxl

3l

Movimenlo mensal de 6 a 9 ano f-8,lxl

32

cor papel offset 569
Movimento mensal educação infantil l-8,

33

cor
I offset
Papel timbrado
I

xl

22.000.00

GRAIICA

leo.escolen

5.500,00

GRAFICA

21

ED,ESCOLAR

GRAFICA
ED,ESCOLAR

I

GRÁFICA

] ED.ESCOLAR
GRAFICA

I

27,50

bloco

600

bloco

600

ED,ESCOLAR
bloco
ED ESCOLAR
GRA-FICA

5

600

35

GRAIICA

Guia de material

Livro

de registro final capa dura

I

ED,ESCOLAR
GRAFICA

bloco

600

bloco

600

Livro de ata capa dura

GRAFICA

bloco

200

bloco

300

bloco

600

ED,ESCOLAR

3'l

Resumo mensal

GRAFICA
ED,ESCOLAR

an

2'.7

,50

,1

50

2'1,50
I

T,D,L,SCÚLAR
36

)1

I

ED.ESCOLAR
34

19.250,00
19.250,00
I

I

ED.ESCOLAR

GRAFICA

.50

27

,50

,q5 00
295,00
27,50

5.000 00

16.500,00
16.500,00

l6 500,00
16.500,00
16.500,00
59

00

88 500.00
16.500,00
864.575.00

J

#
-*\_

