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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No.45t2021

Processo Administrativo de Licitação Pública nol.2912021

Modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços nol.2812021

Obieto: Aquisição de materiais esportivos para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Felix de Minas - MG.

Ata de Registro de Preços que entre si fazem o Município de São
Félix de Minas e a empresa Variedades Sanúos Ltda-EPP
CNPJ:03.768.774/0001-55, tendo como objeto a futura aquisição
de materiais esportivos para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Félix de Minas
. MG.

O MUNICípIO oe SÃO rÉllx DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o
no.01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio, 236 - centro, nesta cidade,
CEP: 35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre
Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no 15.661.376-08, residente
neste município, adiante denominado simplesmente MUNICíPlO e ORGÃO
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREçOS, e a empresaVariedades Sanfos Ltda-
EPP, CNPJ:03.768.774/0001-55, estabelecida à Rua Nizio Peçanha, n'1260, Bairro
Vila lsa, na cidade Governador Valadares, Estado de Minas Gerais/mg, representada
pelo Sr. Juanderson Pereira dos Santos, Brasileiro casado, residente e domiciliado
na Rua B, N'90,Bairro Elvamar, Governador Valadares/MG, RG: MG-13.981.099, CPF
no.068.090.266-06, daqui por diante denominada simplesmente FORNECEDOR, com
base no Processo Administrativo de Licitação Pública no.2912021 , Modalidade Pregão
Presencial no 2812021 , e de acordo com a Lei Federal no. 1 0.520102, conjugado com
o que couber a Lei Federal no. 8.666 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o
presente Ato Administrativo, observadas as cláusulas e condições a seguir
enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - a presente Ata tem por objeto o registro de
preços dos produtos especificados nos Anexos do Edital de Pregão n.o 2812021, que
passa constar nessa ata como Anexo constando somente os itens vencidos pelo
fornecedor acima identificado, fazendo parte, para todos os efeitos, desta Ata com os
preços adjudicados e homologados como consequência da realizaçáo do certame.

CLÁUSULA SEGUNDA - VtcÊNctA Do REGISTRo DE pREçoS - o registro de
preços formalizado na presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA . GERENCIAMENTo DA ATA DE REGISTRo DE PREÇoS
- o Orgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Setor de Administração da
Prefeitura, facultado cada unidade administrativa participante gerenciar a sua cota
definida no Termo de Referência, que se responsabilizará pelo fiel cumprimento dos
ditames da legislação vigente.

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.1

Nwww.saofelix.m g.gov.br
-7',\

/
:r



\,

§effi w&ruffi
*ffi &#§nf€&§

cLÁusuLA QUARTA - PREços REGlsrRADos - os preços reg AS

quantidades e as especificações dos produtos registrados na presente Ata
se indicados na tabela abaixo.
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ITEM oescnrÇÃo Do PRoDUTo QUANT UNID. MARCA PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1

BOLA DE FUTEBOL CAMPO (adulto): Bola de
futebol de campo adulto, peso 410/450 g,
diâmetro de 68/70 cm, termotec, PU miolo slip
system removível e lubrificado, câmara airbility,
aprovada de acordo com as normas da FIFA,

30 UNID PENALTY R$ 190,00 R$ 5.700,00

2

BOLA DE FUTEBOL CAMPO (infantil): Bola de
futebol de campo infantil com 8 gomos, peso
360/390 g, diâmetro de 64/66 cm, costurada,
miolo slip system removível e lubrificado, câmara
de butil PVC, aprovada de acordo com as
normas da FIFA, qarantia de fábrica.

15 UNID PENALTY R$ í20,00 R$ 1.800,00

3

BOLA DE HANDEBOL: Bola com 54/56 cm de
circunferência; com peso entre 325/400 g;
câmara airbility; costurada; matrizada, PVC,
miolo slip system removível e lubrificado.
Tamanho H1, H2, H3. De acordo solicitaçáo da
contratante.

10 UNID PENALTY RS 115,00 R$ 1.í50,00

4

BOLA FUTSAL (adulto): Termotec profissional
com 61-64 cm de circunferência, peso 4101440
g, câmara airbulity, termotec, PU, miolo slip
system removÍvel e lubriÍicado.

30 UNID PENALTY R$ 329,00 R$ 9.870,00

5

BOLA FUTSAL (infantil): Com circunferência 50-
55 cm; peso 300-350 g; câmara airbility,
termotec, PU, miolo slip system removÍvel e
lubrificado.

15 UNID PENALTY R$ 190,00

6

BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL: Peso
260/2809rs, diâmetro de 65/67 cm, com 18
gomos, câmara airbility, matrizada, PU, miolo slip
system removível e lubrificado de acordo com as
normas da CBV.

10 UNID PENALTY R$ 140,00 R$ 1.650,00

7

BOLA DE BASQUETE: Bola de basquetebol
oficial, peso 650/650 g, diâmetro de 75178 cm,
material de microfibra, miolo slip system
removível e lubriÍicado, câmara airbility,
matrizada, aprovada de acordo com as normas
da CBB,

10 UNID PENALTY R$ 100,00 R$ 1.000,00

8

BOLSA PRA TRANSPORTE DE MATERIAL
ESPORTIVO (Tamanho G): Confeccionada em
nylon, com alças laterais, bolso lateral e costura
reforçada nas laterais. Tamanho qrande.

8 UNID
SCALIBU

R$ 115,00 R$ 920,00

9

BOLSA PRA TRANSPORTE DE MATERIAL
ESPORTIVO (Tamanho M): Confeccionada em
nylon, com alças laterais, bolso lateral e costura
reforçada nas laterais. Tamanho médio.

I UNID
SCALIBU

R$ í00,00 R$ 800,00

10

BOMBA DE INFLAR BOLA DUPLA AÇÂO:
Material em plástico resistente; dimensões do
Produto em 21 cm de altura; peso Aproximado
de 80 g; dupla aÇão, infla nos dois sentidos.

20 UNID PENALTY R$ 47,00 R$ 940,00

11
CALÇA PARA GOLEIRO: Malha 100% poliéster,
em fio hidromax, Tamanho P, M, G e GG adulto.
Cores de acordo solicitacão da contratante.

20 UNID DRAY R$ í10,00 R$ 2.200,00

12

CALÇÃO ESPORTIVO: Com costura dupla,
forrado, malha 100% poliéster, em fio hidromax.
Tamanho P, M, G e GG adulto. Personalizaçáo
de cores e artes de acordo solicitação da
contratante.

200 UNID PLACAR R$ 45,00 R$ 9.000,00

13

MEIAO ESPORTIVO: Composição 52%
poliamida, 31% algodão, 11% poliéster e 6 %
elastodieno. Meião cano longo e feito com punho
duplo, com elástico reforçado no tornozelo, pé
atalhado. Com 2 silk, sendo um com o escudo da
agremiaçáo e um com número. Tamanho do 38
a 44 e cores de acordo solicitação da
contratante.

300 UNID KANXA R$ 27,00 R$ 8.100,00

R$ 2.8s0,00
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UNIFORME COMPLETO DE FUTEBOL
ADULTO, confeccionado em poliéster, tamanho
G, com 22 camisas, 22 cauçôes e 22 meiÕes,
incluso as camisas dos goleiros, com logomarca
frente, costa e numeradas, calção em poliester
com logomarca e numeradas e meião
profissional.

10 UNID zoRo R§ 2.400,00 R$ 24.000,00

tr

í5

UNIFORME COMPLETO DE FUTEBOL
INFANTIL, confeccionado em poliéster, tamanho
M, com 22 camisas, 22 cauçôes e 22 meiôes,
incluso as camisas dos goleiros, com logomarca
frente, costa e numeradas, calção em poliester
com logomarca e numeradas e meiáo
profissional.

10 UNID zoRo R$ 2.200,00 R$ 22.000,00

í6

KIT UNIFORME PARA ARBITRO: Kit uniforme
de árbitro sendo composto por 01 camisa 100%
poliesler, no fio Hidro Max; 01 bermuda 100%
poliester, com bolsos laterais e traseiro em
malha hidromax. Íamanhos e cores diversas de
acordo solicitacâo da contratante.

20 UNID PLACAR R$ 190,00 R$ 3.800,00

17
CONES DE BORRACHA 20 cm demarcatório
circuito aqilidade.

20 UNID SCALIBU R$ 10,00 R$ 200,00

18

LUVA PARA GOLEIRO SEMIPROFISSIONAL
(ADULTO): Malerial da palma e SDG (Super
Dense Grip) com smm de espessura; Material do
dorso Super Grip; Corte de luva Curvo Garra
System para facilitar a mobilidadê das mãos do
qoleiro.

20 PAR PODYUM R$ 190,00 R$ 3.800,00

19
APITO PLASTICO: Apito plástico com ponteira
de silicone, com cordão, bolinha, cortiça similar
fox 40 para professor de educaÇão fÍsica.

20 UNID FOX R$ 4s,00 R$ 900,00

20

KIT CARTÃO PARA ARBITRO: Kit cartão para
arbitro com 03 cartôes (amarelo, azul e
vermelho) com lápis e marcedor: material
termoplastic.

15 UNID SCALIBU R$ 18,00 Rs 270,00

21

CHUTEIRA PARA FUTSAL: Cabedal em
material sintético com detalhes em têxtil. Solado
em borracha para maior tração e seguranÇa.
Lingueta macia e flexível. Palmilha em EVA,
forrado e removível. Forro têxtil lnterno com
reforço acolchoado na regiáo do calcanhar, para
maior conforto e proteção. Ajuste com cadarço
simétrico. Peso Aproximado de 230 g. Garantia
de 90 dias contra defeitos de íabricação. Cores
e tamanhos variados de acordo solicitação do
contratante. com numeracão do 37 ao 43.

50 PAR BRAY R$ 96,00 R$ 4.800,00

22

CHUTEIRA FUTEBOL CAMPO: Cabedal em
PU, Solado em borracha com travas fixas.
Fechamento cadarço para melhor ajuste aos
pés. Peso aproximadamente 240 g. Garantia de
90 dias contra defeito de fabricação. Numeraçáo
e cores de acordo solicitação do contratante.
com numêraÇáo do 37 ao 43.

50 PAR DRAY R$ 140,00 R$ 7.000,00

23
DISCO ESPORTIVO com 19 cm de diâmetro
confeccionado em plástico resistente. 50 UNID SCALIBU R$ 6,00 R$ 300,00

24
TROFEU DE VIDRO. Vidro temperado, com
formato diagonal e 16 cm x 21 cm, com cola
resistente. Arte à escolha do contratante.

50 UNID TEMPER R$ 130,00 R$ 6.500,00

25 TROFEU 45 cm 30 UNID IRMOSSI R$ 1r0,oo R$ 3.300,00

26 TROFEU 55 cm 30 UNID TRMOSSt R$ 130,00 R$ 3.900,00

27 TROFEU 75 cm 30 UNID
TRMOSSt R$ í80,00 R$ 5.400,00

28 TROFEU 100 cm 30 UNID tRMOSSt
R$ 480,00 R$ 14.400,00

29 TROFEU 120 cm 30 UNID IRMOSSI
R$ 680,00 R$ 20.400,00

30 TROFÉU 150 CM 30 UNID IRMOSSI
R$ 870,00 R$ 26.100,00

31
MEDALHA CRESPA 70 mm: Medalhas 70 mm
com 7 cm de diâmetro, personalizada com resina 500 UNID zoRo R$ 7,00 R$ 3.500,00
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CLÁUSULA QUINTA - CONTRATO - a critério do Setor requisitante (Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desportos) do órgão licitante, obedecida à ordem
de classificação, o licitante vencedor, cujo preço tenha sido registrado na Ata de
Registro de Preço, será convocado para assinar o contrato, no ptazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações
assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Termo de Referência, ao edital e à
respectiva Ata.

5.1 - O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, podendo a Administração
promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, considerando
os quantitativos meramente referenciais;

L.
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na frente e gravaçáo na parte de trás de acordo
solicitação da contratante.

V

32

CAMISA ADULTO 100% poliester com
sublimação, fio 60 penteado, com reforço, cor
diversas, com logomarca na frente e costa da
camisa.

50 UNID
zoRo R$ s7,00 RS 2.850,00

33

COLETE PARA TREINAMENTO, dupla face,
cores verde, laranja, amarelo, azul e vermelho.
Composição: 100% Poliéster Laterais com
elástico. Sendo 1075 G: 45 cm x 61 cm (Largura
x Altura).

200 UNID
zoRo R$ 27,00 R$ 5.400,00

34

COLETE PARA TREINAMENTO, dupla face,
cores verde, laranja, amarelo, azul e vermelho.
Composição: 100% Poliéster Laterais com
elástico. Sendo 1075 M 38cm X 50 cm (Largura
x Altura) medidas aproximadas.

200 UNID
zoRo

R$ 27,00 R$ 5.400,00

35

PETECA SIMPLES: Sua base é composta de
borrachas, em camadas sobrepostas a qual
acondiciona penas coloridas. Peteca Oficial com
pena de ganso colorida medindo 2Ox4x4
aproximadamente.

20 UNID SCALIBU R$ 15,00 R$ 300,00

36

pRANoHETA TATtcA MAGNETTCA coM rMÃ
E CANETA: Material em metal com acabamento
em plástico. Tamanho: 24x36cm. Acompanha
jogo de imás com 23 peÇas sendo 1'1 azuis, '1 1

vermelhas, uma branca e canetão com velcro
que funciona como apagador. Peso aproximado
de 500 gramas. Garantia de 90 dias contra
defeito de fabricaÇão.

10 UNID SCALIBU R$ 220,00 R$ 2.200,00

37
REDE PARA CESTA DE BASQUETEBOL: Fio
de nylon 6 mm c/ 12 pontos de fixaÇão.

Ã PAR SPITTER R$ 120,00 R$ 600,00

38

REDE PARA BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO
OFICIAL: Fio de 4 mm, trançado, malha 15 cm,
com as medidas de 7,50 m (largura), 2,50 m
(altura), 2,00 m (profundidade), modelo
Europeu/México, no fio de seda, 100o/o
polipropileno virgem com proteção U.V contra
açáo dos raios.

10 PAR SPITTER
R$ 1.150,00 R$ í 1.500,00

39
REDE PARA FECHAMENTO DE QUADRA E
CAMPO: Fabricada no fio 04 em nylon.

200 M2
SPITTER R$ 13,00

40
REDE PARA PETECA: Rede p/ jogo de peteca
c/ 09 mts. Confeccionada em fio de nylon no 02.

5 UNID
SPITTER

R$ 140,00 R$ 700,00

41
Rede de Futsal, confeccionada com polietileno -
Espessura de 2,5mm - Malha de 5,0 cm

10 PAR SPITTER R$ 380,00 R$ 3.800,00

42

REDE DE VOLEIBOL OFICIAL: Fio de
polietileno (nylon), com 2mm, trançado, medindo
9,5 m x 1,00 m, com 4 faixas de algodão,
dubladas, impermeável, com 5 cm de largura,
com ilhós metálicos e revêstimento interno em
couro sintético nas pontas para amarraÇâo.

5 UNID SPITTER R$ 299,00 R$ í.495,00

VALOR R$ 233.í45,00

{

{

RS 2.600,00
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5.2 - A municipalidade não está obrigada, durante o pruzo de vigê de
Registro de Preços, a firmar as contrataçÕes que dela poderão advir, hdo realizar
licitaçôes específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurada ao beneficiário
do registro de preços a preferência de fornecimento em igualdade condições;

5.3 - o direito de preferência de que trata a subcláusula anterior poderá ser exercido
pelo beneficiário do registro de preços quando o órgão licitante, apos realizada a
licitação específica, constatar que o preço obtido e igual ou maior que o registrado ou,
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;

5.4 - Os preços ofertados e registrados poderão ser revistos nos termos do art. 65 da
Lei Federal no. 8.666/93;

5.5 -A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao Município, observadas, ainda, as demais
regras impostas na legislação que rege a matéria.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO - o pagamento será efetuado na forma definida
no Edital, depois de emitida a Nota de Empenho, a qualserá conferida e atestada pelo
fiscal do contrato ou órgão gerenciador da ata, comprovado o recebimento, observado
o estabelecido no art. 50 da Lei Federal no. 8.666/93, e desde que não ocorra fator
impeditivo provocado pelo Fornecedor Registrado;

6.2 - Os produtos deverão serfornecidos conforme estipulado no Termo de Referência
e no edital;

6.3 - A municipalidade não receberá produtos fornecidos em desacordo com o definido
no Termo de Referência, Edital e está Ata, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no ato convocatório;

6.4 - Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços;

6.5 - O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade da
mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade perante a
Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS, exigidas na fase de habilitação do
certame licitatório.

CLÁUSULA SÉTIMA . OBRIGAÇOES DO ORGÃO GERENCIADOR - O óTgãO
gerenciador desta ata de registro de preços é a Unidade Administrativa de
Administração que integra a estrutura organizacional da Prefeitura, sendo facultado o
gerenciamento das cotas para cada Secretaría, sendo responsabilidade cada uma a
índicação sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificaçÕes dos serviços registrados observados a ordem de classificação indicada
na licitação;

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-000 - cNpJ: oí .613.1
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7.1 - O orgão gerenciador deverá observar para que, durante a vigência
ata, sejam mantidas todas as condiçÕes de habilitação e qualificação
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas;

7.2 - O orgão gerenciador deverá conduzir eventuais procedimentos administrativos
de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condiçÕes
de mercado, e de aplicação de penalidades;

7.3 - Caberá ao o orgão gerenciador o acompanhar a evolução dos preços de
mercado, com a finalidade verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na
ata;

7.4 - Compete ao o orgão gerenciador acompanhar e fiscalizar o cumprimento das
condições ajustadas na presente Ata de Registro de Preços;

7.5 - Compete ao o orgão gerenciador consultar o detentor da ata registrado quanto
ao interesse em fornecer o produto a outro(s) órgão da Administração Pública
Municipal que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

GLÁUSULA OITAVA - oBRtcAÇoES Do DETENToR DA ATA - o fornecedor que
registrou o preço do produto ou serviços objeto do processo de licitação obedecerá
rigorosamente ao disposto no Termo de Referência e o edital do Pregão;

8.í - Providenciar a imediata correção deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo Orgão Gerenciador referentes às condiçÕes firmadas na presente
Ata;

8.2 - Viabilizar o atendimento das condiçÕes firmadas a partir da data da publicação
da presente Ata;

8.3 - Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
habilitação exigidas no Edital;

8.4 - Obrigar-se caso necessário ao acréscimo de 25% (vinte cinco por cento),
estipulado no Edital, conforme § 1o do art. 65 da Lei Federal no. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES - pela inexecução total ou parcial do objeto, a
municipalidade poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as
sançÕes e penalidades previstas no edital;

CLÁUSULA DÉctMA - ALTERAÇoES NA ATA DE REGISTRo DE PREÇoS - A
presente Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei Federal no. 8.666/93;

10.1 - Serão considerados compatíveis com o mercado os preços registrados que
forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela municipalidade, por
intermédio do órgão gerenciador do registro de preços;

10.2 - Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio
praticado no mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito,
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis aceitáveis'

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.121
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10.2.1 - caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será li odo
compromisso assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais
visando igual oportunidade negociação;

10.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
detentor da ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir
o compromisso, o orgão gerenciador poderá:

10.3.1 - liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

10.3.2 - convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade negociação;

10.4 - não havendo êxito nas negociações de que tratam sub cláusulas anteriores, o
orgão gerenciador deverá proceder o pedido de revogação da Ata de Registro de
Preços à autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . CANCELAMENTO DO REGISTRO . o detentoT
da ata, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, terá seu registro cancelado
quando:

11.1 - não cumprir as obrigações do Termo de Referência, Edital e da presente Ata;

11.2 - não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pelo órgão gerenciador
sem justificativa aceitável;

11.3 - não aceitar reduzir seu preço registrado na hipotese de este se apresentar
superior aos praticados no mercado;

11.4 - por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela
municipalidade, assegurado o contraditorio e ampla defesa;

11.5 - o detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto,
decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA - PUBLICIDADE - os preços e as especificações
do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata,
serão publicadas no orgão de imprensa oficial do Município.

CLÁUSULA DÉctMA TERCEIRA - DlSPoSlÇÕes rtruatS - a presente ata de
registro de preços integra o Processo Administrativo de Licitação Pública no:2912021,
o Edital do Pregão Presencial no: 2812021 e as propostas, com preços e
especificações;

13.1 - as controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro da Comarca do
órgão licitante.

13.2 - O Controle lnterno poderá determinas demais procedimentos administrativos
necessários ao fiel cumprimento do objeto constante desta Ata de Registro de Preços.
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DE MilNA§

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o
instrumento lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pel

testemunhas abaixo.

Prefeitura Municipal F de Minas - MG, 16 de agosto de 2021
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Prefeito do Municí de Félix de Minas

Órgão Gerenciador

Testemunhas:
o

COMPROMISSARIO
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