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ADSECRETA A MUNICIPAT DÊ EDUCAçÃO

FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAçÃO

PREFEITURA MU NICIPAT DE 5ÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNP.I: 30.728.42010001-50

ATA D_E REGISTRO DE PREÇOS Ne. OO9 / 2021.
PREGAO ELETRONICO SRP NA OOS /2O2I
PROCESSOADMINISTRATIVO N9.2O2IOOO7 /2O2I. CPL

CONTRATO N9 2021O3O19OO2 CPL. PMSB/MA

CoNTRATO QUE ENTRE Sl FAZEM, DE UM LIIDO, Â
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO/MÂ
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO/ FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÀO BERNARDO E DO

OUTRO UIDO A EMPRESA: EDIçOES IPDH-GRAFICA
EDITORA E SERVTçOS LTDA

A PREFEITURAMUNICIPALDESÂOBERNARDO/MA,ATRAVÉSDASECRETARIADEEDUCAÇÂO/FUNDO
MUNICIPALDE EDUCAÇÂo DE SÂ0 BERNARD0, inscrita no CNPI sob o 30.7 28.420 /0001-50, com sede na

Rua Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato,
representada pela Secreúrio e Gestor da secretario de Educaçãosr. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO,
portador da Cédula de ldentidade ne 572348 e do CPF n0 182.609.183-15, residente e domiciliado na
cidade de Magalhães de Almeida,, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar
com a empresa: EDIÇOES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA, com sede Av. dos Flamboyanteg ne

124-4, Bairro: Papicu, Fortaleza-CE, inscrita no CNPf sob t" 09.596.757 /0001-64, por intermédio do seu
representante Legal Francisco Leonardo de Castro Bezerra Melo, portador da cédula de identidade n'
307921 SSP-PI e CPF n'182.360.493-53. doravante denominada CONTRATADÀ têm entre si justo e

pactuado, nos termos contidos na proposta obieto do PP nq OOS /2027, e PROCESSO ADMINISTRATM Ne

2O21OOO7 /2L . que se regerá pela Lei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULI PRMEIRÀ - DO OBJET0 O presente CONTRAT0 tem por base legal o PROCESSO

ADMINISTRATIVON9 2O21OOO7l21 _CPL-PMSB
, tendo por obieto Aquisição de material didáticos para

fundamental I e II para atendimento da rede de ensino do município de São Bernardo/Ma, Integram o
prescnte contrato, independentementc de transcrição, o edital seus anexos e a Proposta da Contratada.

Conforme preceituâr o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou tenno que a dispensou ou

inexigiu, ao convite e a propostâ do licÍtante vencedor.

CúUSUIÁ SEGUNDA - DOVALOR
O Valor global pela aquisição do obieto contratual é de R$:605,712.00 (seiscentose cincomil setecentos

e doze reais), que inclui os tributos, encargog frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o

objeto do contrato.

CúUSUIÁ TERCEIRÂ - DoS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERJIIOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão
por conta de Recursos:

EDUCAçÃO
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇAO DA SECREATRTA DE EDUCAÇÁO

3.3.90.30.00 - Material De Consumo
12,367.O832.2L97.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND.4OOIO

3.3.90.30.00 - Material De Consumo

cúsuLA QUARTA - Dos ACRÉSIMos E supRESSoEs

CONTRATO DE FORNECIMENTO
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SECRETARA MUNICIPAI. DE EDUCAçÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ÉDUCAçÃO

PREFEI]URA MUNICIPAT DE 5ÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJr 30.728.420/0001-50

A CONTRÁTÀDA ficaobrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25o/o fvinte e cinco]
por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § 1o da Lei 8.666/93,

cúusulA eurNrA - Do pRAzo DE vrcÊNcrA
O presente contrato enúará emvigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia37/12/2027, podendo
ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo AdÍüvo, conforme artigo 57,
inciso I, da Leine 8.666/93, e suas alterações,

cúusutÁ sExrA - DA FrscALrzAçÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr.
lzaniel Cutrim Bogéa 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.

cúUSULA SÉTIMA . Do PÂGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos iá a
Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30

ftrinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0s pagarrientos, serão creditados ern nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em contâ corrente da CONTRÁTADA da Agência n" 1166-5, Conta Corrente n'
18886-7 Banco do Brasil: Código(001) , 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 CONTRÂTADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que
o problema seja definitivamente sanado.

PARIíGRAF0 TERCEIRo - A cada pagamento realizado, a C0NTRATADA deverá comprovar sua
regularização 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
confcrmc artigo 55 inciso XIII da otlrigação da contratada dc manter, durantc toda cxecução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

PARr{GRÂFO qUARTO - A CONTRÁTANTE não pagará iuros de morapor atraso no pagamento, cobrado
através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condições contrárias.

CúUSUIAo ITAVA - DO REAIUSTE
O valordo presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência,se houveraumento
autorizado pelo governo Federal.

ctÁusulA N0NA - DAs oBRtcAçÔEs DA coNTRATANTE
A CONTRÁTANTE obrigar-se-á:

aJ Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
bJ Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o We for /,,/necessário a regularizaçâo das faltas ou defeitos observados; / / -4,
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

PREFEIIURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
cNPJ: 30.728.42010001-50

cJ Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRÂTADA, informações adicionais, para diÉmir duvidas e orienta-la em todos os
casos omissos;
dJ As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverão ser solicitadaq a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso ll, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

CúUSULADÉ CIMA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser obieto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRÁTADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de
Educação,em estrita observância a sua proposta e ao AnexoVI, observando a qualidade.

c] Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação
do serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos
necessários ao servidor desigrado para acompanhar e fiscalizar a execução do
fornecimento, e a Secretaria Municipal de Educação, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administraüvo, com preendido entre 08:00 h as 12:00
corno sendo o horário adrninistrativo para tratar sobre o conkato e serviçoq 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 contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obleto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultântes da execução do
contrato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato 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 totâl ou em parte, o obleto deste
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CúSUIÁ 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 ne 8.666/93, aplicando nos

artigos 81 a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do obieto deste Contrato suieitará a

CONTRATADA, à muita de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por centoJ ao di4 sobre o valor
do fornecimento, até o limÍte de 10% (dez por cento).

PARÁGRAF0 SEGUND0 - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a C0NTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato,
as seguintes sanções:

al Advertência;
bJ Multade 10 % (dez por centoJ sobre o valor do Contrato;
cl Suspensão temporária de participação em licitação eimpe
a administração, por prazo não superior a 02 fdoisJ anos;

dimento de contratarcom



SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAçÃO
FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAÇÃO

PREFEITURÁ MUNICIPÂL DE SÃO EERNARDO

ESTÂDO DO MARANHÃO
CNPJ: 30.728.42010001-50

dJ Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública
enquanto perdurarem os m otivos determinantes da punição.
e) Assanções previstas nas alíneas"a",'c" e "d" podendo ser aplicadas coniuntamente
com a prevista na alínea "h".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade seÉ feita comunicação escrita à
CONTRATADA e publicada no iornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os
casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CúSUtA DÉcIMA sEGUNDA- DA REsCIsÂo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as conseqüênciâs contratuais e âs
previstas em lei.
Constituem moüvos para a rescisão deste Contrato:

eJ - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
bJ - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, proietos e
prazos;
cJ - a lentidão do seu cumprimento,levando a CONTRATANTE a comprovara
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
dJ - o atraso iniustificado no início da obra, serviço ou fornecímento;
eJ - a paralisação do fornecimento, sem iusta causa e prévia cornunicação à
CONTRATANTE;
[) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADAcom
outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisào ou
incorporação não admitidas no edítal e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Educação;
h) - o cometim ento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na formado § le do
arL 67 destâ Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimcnto da CONTRATADA;
kJ - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADÀ que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecim ento, iustificadas e

determ inadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m] - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do

valor inicial do contrato além do limitepermitido no § 1o do art. 65 desta lei;
nJ - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vintel dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, 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 outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
oJ - o atraso superior a 90 (novental dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fornecimentosiá recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRÁTADÂ o direito de
àptar pelã suspensão do cumprimeito de suas Jbrigações até que seja normalizada g)
situaçào; / /Y
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PARÁGRÂFO PRIMEIRO - Os casos de rescrsão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARI(GRAFOSEGUNDO- Arescisão deste Contrato poderá ser:
a] determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados
nas alíneas 'a' a'i'desta cláusula:
b] amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLASULA DECIMA TERCEIRÁ - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
0s serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os
serviços que não saüsfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a

disposição da CONTRATADÀ para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeirura Municipal de SÂO BERNARDO poderá ser concedido
novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela Ze vez, o contrato podeú
ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maxirno de 15 (quirzeJ dias
corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art.87 daLein" 8,666/93,

cúsUtA D ÉcIMA QUINTÂ. DAs ALTERAÇoES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas lustificativas, no caso previsto no arL da Lei n" 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA sExTA . DA PUBLIcAcÃo
Dentro do prazo de 20 (vinteJ dias, contados da sua assinatura, a CONTRÂTANTE providenciaÉ a

publicação em resumo, do presente Contrato.

CúUSULASÉTIMA. DoFoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou

pendências resultantes deste Contrâto.

E por estarem de acordo, depois de conforme, foi o presente instrumento
testemunhas abaixo.lavrado em 3 (trêsJ vias de igual teor e forma, assina

SÀO BERN ODEZOZT

ardo
Francisco s a

Secretá G ducaçã
o
o

NTRATANTE

<---j
EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIçOS LTDA

cNPI Ns 09.596.757 /0001-64
FFÁNCISCO LEONARDO DE CASTRO BEZERRA MELO

CPF:182.360.493-53
RG:307921 SSP-PI

pela partes
eac

E1 9
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SECRETÂRIA MUNICIPAI. DE EDUCAçÃO
FUNDO MUN|CTPA| DE EDUCÀçÃO

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
cNPJ: 30.728.42010001-50

CONTRÁTADO
itenl ESPECIFICAçÃO UND MARCA QTDE VALOR VALOR

/MoDELO UNITARIO TOTAL
1 bwo sobre Valorcs na Escola-Livro

do Aluno 2o ano do Ensino
Fundamental, que proporcionam
reflexôes sobre diversas áreas do
conhecimento. O respeito; a
diversidade; a solidariedade; a

humildade; a ami:lade; a ética; a
cidadania; a ehia; a prevenção às
drogas e uma ampla discussão sobre
juventude e sexualidade são temas
propostos na coleção. 0 debate sobre
essas temáticas é essencial para o

espaço escolar nos dias atuais.
Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com
capa papel triplex 250 gr. Com
acabamento lombada quadrada e
miolo papeloffset de 90 gm.

UND EDrçOES
iPD H

425 R$ 114.00 R$

48.450,00

Liwo sobre Valores na Escola-Livro
do Aluno 3o ano do Ensino
Fundamental, que proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do
conhecimento. O respeitoj a

diversidade; a solidariedadej a
humildade; a amizade; a ética; a

cidadania; a etnia; a prevenÉo às

drogas c uma ampla discussão sobre

iuventude e sexualidade são temas
propostos na coleçâo. O debate sobre
essas tenráúcas é essencial para o
espaço escolar nos dias atuais.
Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com
capa papel triplex 250 gr. Com
acabamento lombada quadrada e

miolo papel offset de 90 gm.

UND EDIÇOES
IPDH

425 R$ 114,00 R$

48.450,00

3 Uwo sotrre Valores na Escola-Livro
do Aluno 4" ano do Ensino
Fundamental, que proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do
conhecimento. O respeito; a
diversidade; a solidariedadej a

humildade; a amizadej a ética; a

cidadania; a eulia; a prevenÉo às

drogas e uma ampla discussão sobre

iuventude e sexualidade são temas
propostos na coleÉo. O debate sobre
essas teháticas é essenoal para o
espaço escolar nos dias atuais.
Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com
câpa papel triplex 250 gr. Com
acabamento lombada quadrada e

miolo papel offset de 90 gm,

UND EDIÇOES
I PDH

424 R$ 1 14,0 0 R$

48.336,00

4 Li!'ro sobre Valores na Escola-Livro
do Aluno 5" ano do Ensino
Fundamental, que proporcionam
reRexôes sobre diverses áreas do
collhecimehto. O respeito; a

diversidade; a solidariedade; a
humildade; a amizade; a éüca; a

cidadania; a ettlia; a prevençâo às

drogas e uma amDla discussão sobre

U NI) EDIçOES
IPDH

424 R$ 114,00 R$

48.33 6,00

LOTE w: VÂLORES NÁ ESCOLA MATERiet DIOÃrlco oo rNstno TuNoeMENTAL-

2

,/
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juventude e sexualidade são temas
propostos na coleção. O debate sobre
essas temáticas é essencial para o
espaço escolar nos dias atuais.
Tamanho 28 X 21 cm, Coloridq com
capa papel triplex 250 gr. Com
acabamento lombada quadrada e
miolo papeloffset de 90 qm.

5 Livro sobre Valores na Escola-Livro
do Aluno 6" ano do Ensino
Fundamental, que proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do
conhecimento. O respeito; a

diversidade; a solidariedade; a
humildade; a amizade; a éticâ; a
cidadania; a etrria; a prevenÉo às
drogas e uma ampla discussão sobre
juyentude e sexualidade são temas
propostos na coleÉo. O debate sobre
essas temáticas é essencial para o
espaço escolar nos dias atuais.
Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com
capa papel triplex 250 gr. Com
acabamento lombada quadrada e
miolo papeloffset de 90 gm.

UND EDIÇÔES
IPDH

456 R$ 1 14,0 0 R$

51.984,00

6 Liwo sobre Valores na Escola-Livro
do Aluno 7o ano do EDsiIlo
Fundamental, que proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do
conhecimento. O respeito; a

diversidade; a solidariedade; a

humildade; a amizadej a ética; a
cidadania; a etnia; a prevenção às

drogas e umaampla discussão sobre
juventude e sexualidade são temas
propostos na coieÉo. O debate sobre
essas temáticas é essencial para o
espaço escolar nos dias atuais.
Tamanho 28 X 21 cm, Coloridtr, com
capa papel triplex 250 gr. Com
aÊabamento lombada quadrada e
miolo papeloffset de 90 gm,

UND EDIÇÕES
IPDH

456 N 114,00 R$

st -9a4,oo

7 Liwo sobre Valores na Escola-Livro
do Aluno 8' ano do Ensino
Fundamental, que proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do
conhecimento. O respeito; a

diversidade: a solidariedade; a
humildade; a amizade; a ética; a
cidadania; a ehia; a prevenÉo às

drogas e uma ampla discussão sobre

iuventude e sexualidade são temas
propostos na coleçâo. O debate sobre
essas temáticas é essencial para o
espaço escolar nos dias atuais.
Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com
capa papel triplex 250 gr. Com
âcabamento lombada quadrada e
miolo papeloffset de 90 Am.

UND EDIÇOES
IPDH

424 R$ 114.00 R$

48.336,00

B Livro sobre Valores na Escola-Livro
do Aluno 9o ano do Ensino
Fundamental, que proporcionam
reflexões sobre diversas áreas do

I]N D EDr ÇÔES
IPDH

524 R$ 114,00 R$
59.73 6,00
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conhecimento. O respeito; a

diversidade; a solidariedade; a

humildade; a amizade; a ética; a

cidadania; a etnia; a prevenÉo às
drogas e uma ampla discussão sobre

iuventude e sexualidade são temas
propostos na coleção. O debate sobre
essas temáticas é essencial para o
espaço escolar nos dias atuais.
Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com
capa papel triplex 250 gr. Com
acabamento lombada quadrada e

miolo papel offset de 90 gm.

VALoR CoNTRÂTADO: Rí 405. 612,00 ( quatrocentos e cinco mil, seiscentos e doze reâis)
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