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Processo Administrativo n® 02,1104 005/2022

TMNO^of,™
DATA: 18/05/2022
ABERTURA: 10:00 HORAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 003/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO
011/2022 -SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FUTURO E
EVENTUAL FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS (
GESTANTES, BEBÊ E PRODUTOS DE HIGIENI2AÇÂO
PARA RECÉM-NASCIDOS) PARA OISTRfBUíÇÃO
GRATUITA EM ATENDIMENTO AS FAMÍUAS
SITUAÇÃO
ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
N® 02,1104.005/2022. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

EM
DE VULNERABILIDADE SOCIAL,

DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DOS PATOS/MA. reunrram-se na sala da COMíSSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada no Prédio
da refetíura Muniapaí, na sala da Comtssào Permanente de Licitação - CPL, a Sr^ Géssvka Rafíéoia
pll.^usa, Secretána Municipal de Assistência Soaal, responsável pelos Registros de Prems da
Secretaria Municipal de Assistência Sociaí. denominado- ÓRGÃO GERENCIADOR da
REGISTRO DE PREÇOS N® 003/2022 presente ATA DE

® Q Senhor Dijalma Soares Lima portadora do CPF N®
0 130 361 493-68 representante da empesa LAR PARATY LTDA - EPP inscrita no CPNJ sob o N®

02,131,413/0001-30. respedivamente. com base na Lei n' 10 520, de 17 de )ulho de 2002, em face das
propostas vencedora apresentada no Pregão Eletrônico n» 011/2022- SRP, cuja ata e demais atos foi
homologado pelas autoridades administrativas, RESOLVE: Registrar os preços dos produtos propostos
pela empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, por item
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de

reços^ sujeiíando-se as partes às normas esíabeíecidas da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993
alterares, conforme as cláusulas seguintes e suas

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS do item da empresa vencedora,
conforme dados abaixo, para o futuro e eventual fornecimento de Kits de enxovais ( gestantes bebê e
produtos de higienizaçáo para recém-nasddos) para distnbuiçâo gratuita em atendimento as familias em
situaçáo de vulnerabilidade social, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social
quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e
especificações constames do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N 011/2022 - Sistema de Registro de
Preços - SRP. bem como da proposta comeraal da PROMITENTE CONTRATADA,

conforme
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Dados da EmprosaiRazâo Spciaf LA~R PÃRATYTtDaTEPP

CNPJ 02,131 413/0001-30
Endereço. Praça Dr Sei:^sí!áo"Ma'rifns! n^ToorBaTrro’-Ceníro^’"’
CEP 64 800-000 Fioriano~Pi
feUFax: 3521-3100 - Ceí, 9927-0100 9434-
7757

inscrtçâo Estadual:
19439-459-0
Inscrição Municipal:
210580

EMAIL: larparaiy@yahoo.com, br

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vincuiativo e
übngacional às pades. com característica de compromisso para futura contratação,

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA SEGUNDA, Sao obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre ouíras'

I Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo
05 (anco) dias úteis, contados da soliataçáo formal

II. Os produtos deverão ser entregues direíamente nas dependências da Secretaria Municipal de
Assístênaa Soaal. conforme solicitações, acx>mpanhada das respectivas notas fiscais onde os produtos
recebidos seráo fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município em prazo náo superior a 08
(oito) dias, contados a partir da data da ordem de forneamenío.

Ml Providenciar a imediata substituição dos líens por falhas ou irregularidades constatadas pelo
MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas
nesta ata.

IV Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação
A apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
” no edita! do PREGÃO ELETRÔNICO n° 011/2022 - SRP

V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços

Vt, Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irreguíandades cometidas na execução das obrigações assumidas
presente ARP,

VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdendários e de ordem de classe, indenizações e quai^uer
ouíras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNIClPlO e os Órgãos Participantes
isentos de qualquer vinculo empregaticio, responsabilidade solidária ou subsidiária.

VIII Pagar, poníualmeníe, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata,
exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidána ou subsidiária por tal
pagamento

na

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

www.saojoaodospatos ma.gov br
Av Gelulío Vargas 135 Centro-CEP 65 666-000. São Joào dos Paíos/MA
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CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da preseme Ata de Req/síro de Preços A hp i o fdoze) meses

DO REGISTRO DOS PREÇOS

° registrado, a quantidade e o fornecedor dos matenais
enconíram-se contidos na tabela abaixo * constantes desta.

ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO
SanOeira confeccionada em poíieífieno,
c^íos arredondados e amj:^o espaço

' iníemo

MARCAS i UNO , QDT V. ÜNT ; V. TOTAL

equipada locais
aT«'c^riados para colocar sabonete
esponja, com apoio de segurança, com
fundo e bico projetados para permitir
escoamento toía! da água
capacidade mínima 24 íiíros: formato
ergonômico Com íimite de peso

de 15 kg Na cor branca
Fraida infantn descartávei' tamanho'
"RN" P M e G com no mimmo 10
unidades ate 08 Kg, cobertura suave
como íecido, com barreira dupla anti-1
vazamento camada anti-reiomo filas
adesivas com adesivos termoplósticos.
fitas reajustâveis gruda e desgruda
etástico

com
8

1

CAJOVIL UND 240 i R$20,90 , R$5.016,00 ^
com

2 BABYSEC PCT 600 RS 12.35 R$7 410,00
laterais,

anatômicos sistema de 4 camadas
com ge!. super absorção, cobedura
mais seca

nas eiásíiDDs

Kit d© cueiro em tecido 1(X)% aígodâ
:nane!ado. medindo no mínimo 1.00 x

3 0.80 cm, acabamento em viés. kit
; 03 unidades nas cores brarrca, amarela

^ua
Kil conjunto pag^ de 05 ^'çasTkit
03 unidades sendo 02 lisos (branco e

. verde) e 03 estampados, sendo os lisos
4 ■ em fustão aphcaçào em passamanana ESTILO KIOS

de 08 mm e bordado ingiés de 03
embalagem

0

MíNASREYcom KJT 240 : R$14.25 R$3 420,00

com

UND : 240 R$ 17.05 ; J^$4 092.CX)
cm, ;

acondíCfonados em
. plástica e cabides
Fraida de tecido Pacote de fralda dei
tecido 1 ÍX3% aigodâo 70 cm x 70 cm em i
tecido duplo, modelo luxo
absorvente acondicionado em pacote

unidades na cor branca
>^®orventG higiênico, parto longo
hipaaisrgènico. 35 cm x 13cm, camada

, interna absorvente, protetor externo
: posterior jmpermeável Sem cheiro

i

5 extrai CREMER PCT ; 240 R$ 16.^ i RS 4 046 40
F =

6 MAXGERIATRIC 600 ! R$10.92 R$6 652,00UNO

wwuw £ao/oi»ado«í3alaa ma gav br
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, Kit mamadeira com Ò3 unidadesT
j 240ml, 80mi e SOmI. produzidas am
^ polipropiieno. toíaimante atóxicas

iP® '^ondo.
Camisola

7
PITUKA UNO R$25.65 I R$6 156,ÍX)240com

para gestantes
composição em pohésíer (50%^ e
aigodãc (50%) nas cores diversas
com abertura em irés botões
entreme-o franzido na aííura do busto

, Tamanhos p ao GG.
Toalha infantil de banho""--- com tecido
95% de aígodáo e 5% poíiéster com

^ capuz, medindo 70 cm x 1m
(Kit Higiene {Sabonete, Shampoo
Lavanda) infaniii
sabonete mfantii.
ctermaiologicameníe
hipoalérgico.
irdividualmente. embalagem
dados de identificaç&} do produto
icomposiçào. peso e validade) e marca

, do fabricante

BOCEJINHO UND 240 RS 45.60 I R$ 10.S44,(X)no

f10 MINASREY UND 240 : R$14,01 R$3.362.40
e

Especificação
neutro, 90 g

testado g BEBE
NATUREZA

12 embalado
com

UND 240 j R$23.65 R$ 5.676.00

4-Manta infantil para berço, azul
sem estampas confeccionada
malha 250 com fto 30/1 penteado 100%

: algodáo e gramatura minima de
’ 120g/m'
■ Medidas aproximadas Tamanho 80cm
X 1CK)cm Gramatura mínimo 120g/mT
Enchimento 100% Poliéster
TOALHA DE BANHO 100%
ALGODÃO MÍNIMO DE 0 65 X 1 15M
COM GRAMATURA ACIMA DE 360 G
LISA NAS CORES AMARELO CLARO

_ E AZUL CLARO
lENÇÓiS EM TECIDO ■ 100%
ALGODÃO 1,90 X 2,40M. 200 FIOS
GRAMATURA MÍNIMA DE 129G LISO
NAS CORES ROSA E AZUL
AMARELA E VERDE

e rosa
em

13 CORTTEX UND ; 240 18.99 ; R$4,657,60que nào gera bolinhas

14 MINASREY UND i 240 R$17,99 í R$4 317,60

. -!

15 SANTISTA UND I 240 ' R$ 21,85 R$ 5 244 (X)

Valor Total R$ 70.794,00 i

CL ^USULA QUINTA: A Ala de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
orgao ou entidade da administração que nào lenha participado do certame, mediante prévia
autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.

nâo poderão exceder, por órgão ou
entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços

consulta e

Parágrafo único As contratações adiaonais previstas nesta cláusula

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNtCiPíO

CLAUSULA SEXTA São obrigações do MUNICÍPIO entre outras

wvwy- saojoaodospatcs ma gov br
Av Geíul.o Vargas 135, Ceniro - CEP 65 665-000 Sáo Joào dos Patos/MA
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DrrsSsTÉNaA SOcfA^ TZ . SECRETARIA
obedeLndoaorÍrrd. atendimento ás necessidades da Administrado

edecendo a ordem de dassificaçao e os quantitativos de contratação definidos pelos partíapantes dS
Ata

® '''9®"“a da presente ata, sejam mantidas todas as condícões de

ZS ‘ ’ "• • •“ «"*•»««.*
lil. Acompanhar e fiscalizar,
compras/Secretanas Municipais,

do ° ° especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa ofidal
“ntern^ d divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores- Internet durante a vigência da presente ata.

a perfeita execução do presente Registro de Preços através do setor de

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMAP! PTD/SMino o n. Oí^servados os critérios e condições estabelecidos no edKgtí do Pregão
COn 011/2022 " SRP. o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, formalização seus respectivos

contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria, podendo também conforme o caso a
Auíondade competente formalizar uma uniOD contrato com os itens e quantidade de todas as Secretariaspartíapantes.

0 CLÁUSUW OITAVA O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICiPIO a firmar as contratações
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para o objeto, sendo assegurada ao
detentor do registro a preferência de fomedmento. em igualdade de condições

CUUSULA NONA. A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos
integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato

DO PAGAMENTO Â CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA O MUNICÍPIO ou os órgãos muniapais 
pagará á CONTRATADA pelosforn^irnentos dos bens de vaior registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue

em até 30 (trinta) dias uteis. após o recebimento definitivo

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário medianteapresentação do documento fiscal competente juntameníe com os documentos pertinentes.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o
disposto no Art, 65 da Lei 8 666/93. nos seguintes casos.

www.saojoaodospatos ma gov br
Av Getulio Vargas. 135. Centro • CEP: 65 665-000, Sâo Joéo dos Palos/MA
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VI Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação
impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório
tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta

por escrito, comprovar a
que deu origem á esta ARP.

Ata.

Parágrafo Único Nas hipóteses previstas no Ari. 65, inciso II. alínea "d", da Lei 8.666/93. o MUNICÍPIO
poderá promover o equilíÈ^o econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e
aceita

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecuçáo total ou paraaf da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá,
garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar á CONTRATADA as seguintes
sanções

I - Impedimento de liatar e contratar com a Prefeitura Muniapa! de SÂO JOÃO DOS PATOS - MA por prazo
de até 5 (anco) anos;

II - declaração de inidoneidade para lidtar ou contratar com a Administração Pública,

lii - Advertência

IV - Muita de 0.3% (três dédmos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atraso na sua
substituição, e por ocorrênda de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabeleddo neste Edital,
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor íoía! da nota de empenho, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corndos. uma vez comunicada oficialmente

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecuçáo total ou
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 quinze) dias corndos. contado da comunicação
ofiaal

Vi - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarar a Prefeitura Municipal de
SÂO JOÂO DOS PATOS - MA pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos,
independentemente da aplicação de multas

I Descumpnmento das obngações assumidas contratuaimeníe. desde que não acarretem prejuizos para
0 MUNICÍPIO

il Execução insatisfatória ou inexecuçáo da entrega do material, desde que a sua gravidade não
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

WWW aaojoaodospatos ma gov or
-Av Getulio Vargas. 135 Centro ■ CEP 65 665-000. Sâo Joáo dos Patos/MA
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III Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do
MUNICiPiO ou dos órgáos municipais:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decoridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham
sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimenío total das obrigações
assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá
o MUNICiPIO optar pela resdsáo do Contraio.

Parágrafo Primeiro: As muHas a que se cefere o indso II da Cláusula Décima Quinta nâo impede que o
MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda
aplique as outras sanções previstas na Cláusula Déama Quinta, em seus incisos I, III e IV. facultada o

^ devido processo legai, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventuaimente
devidos peio MUNICÍPIO,

Parágrafo Primeiro, Inexisíindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo esle insuficiente, caberá á
CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da
data da comunicação de confirmação da sanção.

Parágrafo Segundo: Nâo se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá,
se houver, valer-se do valor dado em garantia e, nâo sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança
judicial mente

CLÁUSULA DÉCIMA NONA A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Publica serâ proposta se constatada má fé. ação maliciosa e premeditada da
CONTRATADA em prejuizo do MUNICÍPIO, evidência de atuação oim interesses escusos ou reinddênda
de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades
anteriormente descritas

Parágrafo Único A penalidade prevista nesta dáusula, é de compeíênaa exclusiva do MUNICÍPIO,
facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias
úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação requerida após 2 (dois) anos de
sua aplicação

#

DíSPOSíÇÒES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas
de acordo com o que dispuserem o Edita! do PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022 - SRP e as propostas
apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre
as das propostas

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMtTENTES
CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de
Referênaa Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO n« 011/2022 - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do
MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação ferta pelo senhor Prefeito Municipal

WWW saojoaodospatos ma.gov br
Av Getúlio Vargas 135. Centro - CEP 65 665-000 Sàc João dos Palos/MA
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Caberá á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO JOÃO DOS PATOS/MA
0 gerenaamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA; Fica eleKo o foro da Comarca do Município de SÂO JOÂO DOS
PATOS/MA. para dinmir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia parles
a qualquer outro, por mais privilegiado que ^ja. E, por estarem justas e acordadas, as partes asanam a
presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

São Joào dos Patos - MA, 03 de junho de 2022

/

ÍPJ.L DE ASfelSf^NCIÀ SOCIAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA
Géssyka^Raflégia Lima Sousa

Secretária Municipal de Assistênda Social
ÒRGÂO GERENCIADOR

/ -

SECRETARIA MUi

LAR^ RRH7(TY LTDA - EPP
CNPJ 02.131.413/0001-30

Representante: Dijaíma Soares Lima, CPF N® 130 361 493-68
FORNECEDQR/DETENTOR DO REGISTRO

TESTEMUNHAS:

«s

TTW
■

\

alsn'v/\^iilR
CPF

www.saojoaodospatos ma.gov br
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multa prevista no inciso 11 da Cláusula Décima Quinta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contn to.
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede qu é
unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanç les previstas na Cláusula
Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contr ditório da PROMITENTE
e/ou CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente de idos pel
Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá a uumkaiaua êtetuafô
pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;
Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor
dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será
proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação
com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras
penalidades anteriormente descritas.
Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido
processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que
dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n® 010/2022 • SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS,
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos,
cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo 1, do PREGÃO ELETRÔNICO n® 010/2022 -

•SRP, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA o gerenciamento da
presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.
São João dos Patos - MA, 03 de junho de 2022.

iaPIO;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS ■ MA
Géssyka Raflégia Lima Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
ÓRGÃO GERENCIADOR

LAR PARATY LTDA - EPP
CNPJ N« 02.131.413/0001-30
Representante: Dijalma Soares Lima, CPF N® 130.361.493-68
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 003/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022 - SRP

Processo Administrativo n® 02.1104.005/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.« 011/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 18/05/2022
ABERTURA: 10:00 HORAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 003/2022 ■ PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022 - SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS ( GESTANTES,
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA RECÉM-NASCIDOS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EMBEBE E

ATENDIMENTO AS FAMlLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 02.1104.005/2022. VALIDADE: 12 (DOZE)
MESES.

Aos 03 (três) dias do mês de junho do ano de 2022, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, reuniram-
sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, na sala da Comissãose na
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S ocmfA'? spmrjé¥»tPermanente de Licitação - CPL, a Sr® Géssyka Raflégia Lima Sousa, Secretária Municipal de Assistênci
pelos Registros de Preços da Secretaria Municipal de Assistência Social, denominado; ÓRGÀO GERENCIAI OR da presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS N® 003/2022 e o Senhor: Dijalma Soares Lima portadora do CPF '«1° 130.3p
representante da empesa: LAR PARATY LTDA - EPP inscrita no CPNJ sob o N® 02.131.413/0001-30, |r~TpnntíWiiíi
base na Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, em face das propostas vencedora apresentada no Preqão ElltóajCfi_a5^^5'W ’fifi022*
SRP, cuja ata e demais atos foi homologado pelas autoridades administrativas, RESOLVE; Registrar os preços dos produtos
propostos pela empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, por item, atendendo as
condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às
normas estabelecidas da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas seguintes:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS do item da empresa vencedora, conforme dados abaixo,
para o futuro e eventual fornecimento de Kits de enxovais ( gestantes, bebê e produtos de higienização para recém-nascidos) para
distribuição gratuita em atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social., conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e
especificações constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N. 011/2022 - Sistema de Registro de Preços - SRP, bem como da
proposta comercial da PROMITENTE CONTRATADA.

J^93-68,

Dados da Empresa: Razão Social: LAR PARATY LTDA • EPP
Inscrição Estadual:
19.439.459-0CNPJ; 02.131.413/0001-30

Inscrição Municipal:
210580

Endereço: Praça Dr. Sebastião Martins, n" 290, Bairro: Centro, CEP; 64.800-000
Floriano-Pi
rel./Fax: 3521-3100 ■ Cel. 9927-0100 9434-7757 EMAIL: iarparaty@yahoo.com.br

"parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se era documento vinculativo e obrigacional às partes, com
característica de compromisso para futura contratação.
DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA; São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:
I. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis,
contados da solicitação formal.
II. Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme
solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais onde os produtos recebidos serão fiscalizados e conferidos pelo setor de
compras do Município em prazo não superior a 08 (oito) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento.
III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de
fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
IV. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos
que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO n® 011/2022 - SRP.
V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de
Registro de Preços.
VI. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.
VII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados,
ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou
subsidiária.
VIII. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os
I Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.
DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
publicação, sendo vedada sua prorrogação, exceto seja editado novo regramento pelos órgãos oficiais durante a vigência da
mesma.
DO REGISTRO DOS PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na
tabela abaixo:

OBJETO/DESCRIÇÃO QDT V. UNT V. TOTALMARCAS UNDITEM
Banheira confeccionada em polietileno,
cantos arredondados e amplo espaço
interno equipada com locais apropriados
para colocar sabonete e esponja, com apoio
de segurança, com fundo e bico projetados
para permitir escoamento total da água
com capacidade mínima 24 litros; formato
srgonômico. Com limite de peso suportável
de 15 kg. Na cor branca

R$ 5.016,00240 R$ 20,90CAJOVIL UND1
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^QLHA n*Fralda infantil descartável tamanho "RN",
P, M e G com no mínimo 10 unidades, até
08 kg, cobertura suave como tecido, com
barreira dupla anti-vazamento, camada
anti-retomo, fitas adesivas com adesivos
termoplásticos, fitas reajustáveis gruda e
desgruda, elástico nas laterais, elásticos
anatômicos, sistema de 4 camadas com gel,
super absorção, cobertura mais seca.

o

2 BABYSEC PCT SOO R$ 12,35
íca

Kit de cueiro em tecido 100% algodão,
fianelado, medindo no mínimo 1,00 x 0,80
cm, acabamento era viés, kit com 03
unidades nas cores branca, amarela e verde
âgua.

3 MINASREY 240KIT R$ 14,25 R$ 3.420,00

Kit conjunto pagão de 05 peças, kit com 03
unidades sendo 02 lisos (branco e verde) e
03 estampados, sendo os lisos em fustâo,
aplicação em passamanaria de 08 mm e
bordado inglês de 03 cm, acondicionados
am embalagem plástica e cabides

4 ESTILO KIDS UND 240 R$ 17,05 R$ 4.092,00

Fralda de tecido. Pacote de fralda de tecido
100% algodão 70 cm x 70 cm em tecido
duplo; modelo luxo; extra absorvente,
acondicionado em pacote com 05 unidades
na cor branca

5 CREMER PCT 240 R$ 16,86 R$ 4.046,40

Absorvente higiênico, pós parto, longo,
hipoalergênico, 35 cm x 13 cm, camada
interna absorvente, protetor externo
gosterio£mi£enneável^Sem cheir^^

R$ 6.552,00MAXGERIATRIC UND 600 R$ 10,926

Kit mamadeira cora 03 unidades, 240ml,
BOml e 50ml, produzidas em polipropileno,
totalmente atóxicas, com bico de tpe
redondo.

240 R$ 25,65 R$ 6.156,00PITUKA UND7

Camisola - ideal para gestantes,
composição em poliéster (50%) e algodão
[50%), nas cores diversas, com abertura em BOCEJINHO
três botões no entremeio, franzido na altura
do busto. Tamanhos p ao GG;

R$ 10.944,00UND 240 R$ 45,608

Toalha infantil de banho - com tecido 95%
de algodão e 5% poliéster, com capuz,
medindo 70 cm x Im.

R$ 14.01 R$ 3.362,40MINASREY UND 24010

Kit Higiene (Sabonete, Shampoo e
Lavanda) infantil. Especificação: sabonete
infantil, neutro, 90 g, dermatologicamente
testado e hipoalérgico, embalado
individualmente, embalagem com dados de
identificação do produto (composição, peso
e validade) e marca do fabricante.

R$ 23,65 R$ 5.676,00BEBE NATUREZA UND 24012

Manta Infantil para berço, azul e rosa, sem
estampas, confeccionada em malha 250
com fio 30/1 penteado 100% algodão e
gramatura mínima de 120g/m^ que não
gera bolinhas. Medidas aproximadas:
Tamanho: 80cm x lOOcm. Gramatura:
mínimo 120g/m^. Enchimento: 100%
Poliéster

R$ 4.557,60R$ 18,99UND 240CORTTEX13

rOALHA DE BANHO 100% ALGODAO,
MÍNIMO DE 0,65 X 1,15M, COM
GRAMATURA ACIMA DE 360 G, LISA NAS
CORES AMARELO CLARO E AZUL CLARO.

R$ 17,99 R$4.317,60UND 240MINASREY14

LENÇÓIS EM TECIDO 100% ALGODÃO
1,90 X 2,40M, 200 FIOS, GRAMATURA
MÍNIMA DE 129G, USO NAS CORES
ROSA E AZUL, AMARELA E VERDE;

R$ 21,85 R$ 5.244,00240SANTISTA UND15

R$ 70.794,00Valor Total:

CLÁUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem
prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.
Parágrafo único: As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a
50% (cinquenta porcento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:
I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
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SOCIAL, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fomecedore
necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelo^
participantes desta Ata; 1
II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habni
exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas,- í«III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do setor de compiaJljLtlULJintw
Municipais.
IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem
prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente

IcAção
Rubrica

ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão ELETRÔNICO n® 011/2022 - SRP, o
MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, formalização seus respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada
Secretaria, podendo também conforme o caso a Autoridade competente formalizar uma único contrato com os itens e quantidade
de todas as Secretarias participantes.
CLÁUSULA OITAVA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em
igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração
Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.

•DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor
registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento
definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O pagamento será efetuado através de deposito bancário, mediante apresentação do documento
fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei
8.666/93, nos seguintes casos:
Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS/MA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.
Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO JOÃO DOS PATOS/MA deverá:
I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido;
III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão ELETRÔNICO, os demais fornecedores que não tiveram seus preços
registrados, visando igual oportunidade de negociação,-

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e
comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:
I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do
PREGÀO ELETRÔNICO, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;
III. Convocar, pela ordem de classificação do PREGÃO ELETRÔNICO, os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação;
Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da
legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:
I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;
II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
rv. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tomar superior ao praticados no mercado;
VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das
exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata;
Parágrafo Ünico: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido
processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS • MA por prazo de até 5 (cinco) anos;
II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
III - Advertência.
IV - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atraso na sua substituição, e por
ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o
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valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunict i^^<j^i^ente.V • Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução to al ou parcial do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto )erdurarerná^ motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicí u a pcnoIidM^L^o oorá
concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA pdepois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da
aplicação de multas;
I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
11. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento
casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos
municipais;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas
justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento  total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a
multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o MUNICÍPIO rescinda,
unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula
Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PRQMITENTE
e/ou CONTRATADA.

nos

•CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;
Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o
pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;
Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor
dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será
proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação
com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras
penalidades anteriormente descritas.
Parágrafo Ünico; A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido
processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que
dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n® 011/2022 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS,
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos,
cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO n® 011/2022 -
SRP, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA; Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA o gerenciamento da
presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA; Fica eleito o foro da Comarca do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

São João dos Patos - MA, 03 de junho de 2022.
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