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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETIVO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos COM 

MOTORISTA para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município, de acordo com as 

especificações e quantitativos previstos neste Termo, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

2. PAGAMENTO 

2.1. Os Pagamentos serão efetuados conforme emissão de faturamento pela CONTRATADA, 

devidamente autorizado pela CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias do recebimento da respectiva nota 

fiscal/Fatura, desde que a mesma seja atestada pelo setor competente. 

2.2 – É proibida a cobrança de valores constantes nas notas fiscais por meio de boleto bancário ou 

através de protesto notarial. Caso a CONTRATADA realize tal procedimento, então a mesma será a 

única responsável pela imediata retirada do título de cobrança em questão, devendo, ainda, arcar com 

todos os custos inerentes à baixa do título, seja em instituição financeira, em cartório ou em quaisquer 

outras instituições que possam realizar tais cobranças, não a isentando, inclusive, de multa, de eventual 

rescisão do contrato e da possibilidade de suspensão de participar de outras contratações com essa 

Municipalidade; 

Falta incluir juros e mora por atraso  

3. PRAZO DO CONTRATO 

3.1. O Prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de expedição da 

ordem de serviços, podendo ser prorrogado de acordo com a Legislação em vigor pertinente e 

conveniente às partes. 

4. CONDIÇÕES GERAIS DOS SEGUROS DOS VEÍCULOS 

4.1. Proteção total do carro alugado em caso de roubo, furto, colisão e incêndio, por conta da 

CONTRATADA; 

4.2. Seguro referente aos danos morais, corporais e materiais sobre terceiros serão de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

4.3. Em caso de incidentes nos passageiros/ocupantes do veículo locado, serão observados a tabela 

do DPVAT, sendo os valores de R$ 13.500,00, por vítima, em caso de morte, até R$ 13.500,00, por 

vítima, para invalidez permanente, de acordo com a gravidade das sequelas até R$ 2.700,00, por vítima, 

para reembolso de despesas médico-hospitalares. 

5. CONDIÇÕES DE LOCAÇÃO 

5.1. Os veículos locados deverão ter no mínimo ano de fabricação/modelo 2020. 

5.2. A Manutenção dos veículos ocorrerá por conta da CONTRATADA, inclusive substituição de 

peças, pneus e acessórios; 

5.3. A CONTRATADA deverá substituir qualquer veículo considerado fora das especificações 

contidas no Termo de Referência; 

5.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos em perfeitas condições de uso, respeitando 

as condições de segurança, principalmente do estado dos pneus. A CONTRATANTE tem o direito de 

exigir a substituição imediata de qualquer anormalidade diagnosticada nos veículos; 
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5.5. Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção corretiva e preventiva, a 

CONTRATADA fica obrigada a substituir imediatamente o veículo por outro nas mesmas característica 

e condições contratadas. 

5.6. Os veículos locados não poderão ser solicitados para a revisão ou manutenção preventiva sem 

comunicação prévia de 02 (dois) dias úteis, por escrito à SEDUC, devendo nesses casos haver a 

substituição do veículo. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos COM 

MOTORISTA para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município, de acordo com as 

especificações e quantitativos previstos neste Termo, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme 

especificações constantes deste Termo de Referência e observadas o quadro abaixo: 

1.2. A diária dos motoristas que conduzirão os veículos será de 08 (oito) horas/dia. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DOS SERVIÇOS 

2.1. DA MOTIVAÇÃO 

Tal contratação faz-se necessária em virtude de: 

2.1.1. Tendo em vista atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação, devido à 

grande extensão territorial deste município, existe a necessidade constante de deslocamento 

para diversas unidades de ensino localizadas em área rural, litoral e centro, afim de atender a 

Secretaria de Educação em suas diversas atividades, tais como supervisão, distribuição de 

material, transporte de servidores, dentre outras. A falta de veículos para realizar essas tarefas 

traz prejuízo as atividades de todos os setores.  

2.1.2 A locação de veículos automotivos, nas categorias passeio e utilitários diversos, visa 

propiciar as condições necessárias para deslocamentos locais da autoridade e servidores da 

Administração Direta Secretaria de Educação no exercício de suas funções com os meios 

adequados para executar sua missão institucional. E ainda, para auxiliar no transporte de 

materiais e equipamentos para atender as necessidades das Unidades da Rede de Ensino 

Municipal. 

2.1.3 Entendendo, que a Secretaria não possui frota suficiente e adequada para suprir as 

necessidades diárias, haja vista que os automóveis estarem muito depreciados, gerando um alto 

custo de manutenção com reparos frequentes a administração recorre-se a locação como um 

meio de contratação adequado para atender este órgão, e considerando ainda que, não é viável 

para a Secretaria a compra de veículos novos tendo em vista o custo com manutenções, trocas 

de óleos, depreciação dos veículos e entre outras despesas.  

2.1.4 Do ponto de vista econômico-financeiro, gera-se uma economia de recursos, pois serão 

evitadas despesas com manutenção preventiva e corretiva, gerenciamento de frota, seguro, 

depreciação e finalmente a alienação. Assim, fica evidenciada a vantajosidade com a locação 

pretendida. 

2.1.5 Considerando que o Contrato nº 003/2022 oriundo do Processo nº 012/2022 Dispensa 

Emergencial nº 009/2022, tem ser termino para o dia 07/06/2022, é indispensável para a 

Secretaria de Educação a realização de Processo Licitatório, a fim de proporcionar aos 

servidores da Secretaria de Educação a execução de suas atividades externas. 

2.2. VALOR ORÇADO DOS SERVIÇOS 

2.2.1. O valor total estimado obtido através de minuciosa composição de custos elaborada é 

de R$ 1.066.320,00 (Um milhão sessenta e seis mil trezentos e vinte reais), para 12 (doze) 

meses, conforme planilha - anexo II deste Termo, com a relação e especificação dos veículos a 

serem locados – anexo I. 
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3 DAS CONDIÇÕES GERAIS 

3.1. A CONTRATADA deverá: 

3.1.1. Disponibilizar dois números para contato e o nome dos funcionários que farão o 

atendimento à SEDUC em horário comercial; 

3.1.2. Manter um número para contato em regime de plantão fora do horário comercial, 

sábados, domingos e feriados para ocorrências inesperadas; 

4 DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS VEÍCULOS 

3.1 A CONTRATADA deverá apresentar os veículos para vistoria, na sede da Secretaria de 
Educação, situada à Av. Marechal Floriano Peixoto, 090, Centro, Paulista/PE - CEP 53.401-460, no prazo 
de até 08 (oito) dias corridos após a expedição da ordem de serviços; 

3.2 Não usar pneus recauchutados ou recondicionados nos veículos locados. 

3.3 Entregar todos os veículos com os documentos, chaves e equipamentos de segurança ao 
responsável pela gestão do contrato. 

3.4 Entregar os veículos com os seguintes itens, que deverão estar inclusos no valor apresentado 
pela licitante: 

a) devidamente licenciados; 

b) com os devidos equipamentos obrigatórios, segundo o Código de Trânsito Brasileiro; 

c) adesivados, nas portas dianteiras, com a logomarca da Secretaria de Educação com 
a frase: “A Serviço da Secretaria de Educação” conforme layout anexo III a este Termo 
de Referência; 

d) com cobertura de seguro para eventuais sinistros; 

e) serviço de urgência (chaveiro, reboque, pane e outros problemas que impossibilitem a 
locomoção do veículo), com número de telefone e atendimento 24 horas, inclusive nos 
sábados, domingos e feriados, permitindo-se a subcontratação para os serviços de reboque. 

f) Sistema de rastreamento por GPS; 

g) Ano de fabricação/modelo a partir de 2020; 

5 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes do objeto licitado correrão por conta da seguinte classificação 
orçamentária, consignada no orçamento da Secretaria de Educação do Município para o exercício 
financeiro de 2022:  

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA 

Atividade: 8009 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria/Fundo Municipal De Educação 
Atividade: 4014 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil 
Atividade: 4017 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental 
Elemento: 33.90.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte:  15001001 - Recursos de Impostos - Identificação das despesas com MDE (25%)   
Fonte: 15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e transferências de impostos. 
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6 DAS MULTAS DE TRÂNSITO 

6.1 A CONTRATANTE responsabilizar-se-á por infrações e indicação do condutor, nas hipóteses em que 
der causa; 

6.2 A CONTRATADA deve apresentar, em até 05 (cinco) dias após o recebimento, o auto de notificação 
de infração de trânsito e/ou auto de penalidade de infração de trânsito, para que dentro do prazo de 25 
(vinte e cinco) dias restantes, possa ser procedido o devido processo de defesa prévia por parte do 
condutor. 

6.3 As infrações decorrentes de irregularidades na documentação do veículo ou de equipamentos 
obrigatórios, conforme exigência do Código Brasileiro de Trânsito serão devidas e de responsabilidade 
da CONTRATADA. 

6.4 Caso a CONTRATADA precise pagar a multa de trânsito para viabilizar a regularização do veículo, 

ela será reembolsada apenas se comprovada que a infração cometida for de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

7    DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1   O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de expedição 
da ordem de serviços, podendo ser prorrogado, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, 
de 1993.  

7.2   O contrato deverá ser assinado em até 02 (dois) dias úteis, a contar da data da convocação, sob 
pena de decair do direito à contração, sem prejuízo das penalidades previstas no artigo 81 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

7.3   O instrumento contratual será enviado em meio digital (e-mail), formato PDF, para assinatura pelo 
licitante vencedor com certificado digital em todas as páginas, devendo ser devolvido pelos mesmos 
meios digitais (e-mail) no prazo estabelecido no item anterior. 

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Designar um funcionário responsável pela fiscalização da execução das atividades contratuais; 

8.2. Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa desempenhar o 

serviço objeto deste Termo de Referência; 

8.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de acompanhar e fiscalizar o objeto deste Termo através 

de um servidor especialmente designado, a quem caberá registrar em livro ou documento próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados; 

8.4. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer veículo, cujo uso considere fora das 

especificações contidas neste TR. 

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada, além da disponibilização dos veículos necessários para a perfeita execução dos 

serviços descritos neste Termo de Referência e da observância das obrigações previstas em lei e nas 

normas aplicáveis, obriga-se, ainda, a:  

9.1.1 Comprovar e manter, durante a execução dos serviços, motoristas habilitados na 

categoria equivalente ao porte do veículo a que for designado a prestar os serviços;  
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9.1.2 Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e pessoais causados por seus 

motoristas na execução dos serviços e pela boa e integral realização dos serviços contratados;  

9.1.3 O pagamento de toda e qualquer tipo de multa imputada ao veículo e/ou motorista, objeto 

da prestação dos serviços, sem que isso implique em algum tipo de ônus para a 

CONTRATANTE; 

9.1.4 Apresentar, mensalmente, à CONTRATANTE, os comprovantes de recolhimento das 

contribuições devidas aos órgãos de previdência e assistência social, ficando assegurado à 

Contratante, na hipótese de recusa ou falta de exibição desses comprovantes, o direito de sustar 

o pagamento de qualquer documento de cobrança, até o cumprimento da obrigação;  

9.1.5 Exercer controle sobre a assiduidade e pontualidade dos motoristas. Em caso de faltas, 

férias ou a pedido da SEDUC, é dever da Contratada substituir imediatamente o motorista, sem 

que isso importe em qualquer ônus para a CONTRATANTE, respondendo por quaisquer 

ocorrências no decorrer do período em que for constatada a sua ausência, reservando-se à 

Contratante o direito de autorizar ou não eventuais substituições, mediante prévia comunicação 

à Contratada, no interesse do serviço;  

9.1.6 Cumprir as normas e disciplinas internas da Contratante, substituindo, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas após a notificação, qualquer motorista considerado com conduta 

inconveniente;  

9.1.7 Manter os funcionários contratados de acordo com todas as questões trabalhistas 

previstas no Decreto Lei Nº 5.452 de 1º maio de 1943, Lei 12.619 de 30 de abril de 2012, carteira 

assinada, vale alimentação, vale transporte, férias e 13º salário;  

9.1.8 Qualquer ônus que venha a ser imputado à Contratante decorrente de reivindicações ou 

reclamações judiciais ou extrajudiciais dos seus motoristas durante e após a vigência do contrato, 

assim como, responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução da avenca;  

9.1.9 Manter os veículos, objeto desta contratação, devidamente higienizados e em perfeitas 

condições de uso, substituindo sempre que preciso todos os equipamentos e acessórios que 

apresentarem mau funcionamento;  

9.1.10 Responsabilizar-se pelos serviços de remoção e despesas de guinchos, bem como 

outras despesas relativas aos veículos sinistrados;  

9.1.11 Responsabilizar-se pelas eventuais multas sofridas em consequência do objeto locado, 

decorrentes de infrações de trânsito, durante o período de contratação.  

9.1.12 Arcar com pequenos reparos, tais como: troca de lâmpadas, troca de faróis e/ou vidros 

e/ou espelhos quebrados, substituição de correia do alternador, complemento do nível de óleo 

do motor, direção e freios, reparos em pneus e/ou outros de curta duração ou aqueles que 

representem as mesmas proporções destes exemplos deverão executados em locais definidos 

pela Contratada, com o objetivo de mantê-los em perfeito estado de funcionamento, devendo a 

contratada apresentar comprovações das execuções dos serviços, garantindo assim a 

segurança dos servidores da SEDUC; 

9.1.13 Cumprir com as datas das revisões de garantia e manutenção preventiva e corretiva, 

principalmente nos aspectos de controle e prazos previstos, inclusive recall dos fabricantes. 

Quando em manutenção e de acordo com agendamento da Contratada o veículo deve ser 

substituído por carro reserva, com as mesmas características, e em caso de impossibilidade 

deverá ser descontado o valor da diária ou mensalidade do veículo no faturamento mensal;  
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9.1.14 Assumir a responsabilidade pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos, 

contribuições, taxas, seguros e outros, bem como encargos trabalhistas e previdenciários que 

decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços a serem contratados;  

9.1.15 Respeitar todas as normas de trânsito vigentes, em especial as regulamentações do 

CONTRAN referentes à utilização de veículos, que poderá circular por todo o Estado de 

Pernambuco e eventualmente em outros Estados;  

9.1.16 Indicar responsável da empresa pela gestão do contrato para comunicação de eventuais 

necessidades de conserto, substituição de veículos, bem como qualquer ocorrência em relação 

ao contrato;  

9.1.17 Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar impossibilitado de trafegar por falta 

de quaisquer pagamentos de tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e outros;  

9.1.18 Arcar com as despesas relativas às lavagens externas e internas (com aspiração) dos 

veículos e viaturas, quando necessário e a pedido da Contratante, com periodicidade mínima 

quinzenal, em local com distância não superior a 10 (dez) quilômetros da sede da SEDUC;  

9.1.18.1 As lavagens deverão ser agendadas em dias úteis, no horário de 

funcionamento do órgão/ente Contratante;  

9.1.19 Fornecer, em meio eletrônico (DOC, TXT, XLS, XML ou similar), listagem atualizada de 

todos os veículos objeto da locação, quando solicitado pelo Contratante, no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, contendo na listagem a Razão Social do Contratante e da Contratada, placa 

dos veículos, ano, combustível, motorização, tipo, modelo, fabricante, data da entrega de cada 

veículo ao Contratante e o valor cobrado por cada veículo locado;  

9.1.20 Não será permitido à Contratada se utilizar das instalações físicas, nem de mão de obra 

da Contratante para a realização dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva ou com 

pequenos reparos ou avarias, seja ela de qual origem for, nos veículos objeto da locação;  

10. SANÇÕES 

10.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar/aceitar o 

contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 

de licitar e contratar com o Município do Paulista/PE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas previstas e das demais cominações legais, tudo depois de garantido o direito de prévia 

defesa; 

10.2. Caso a adjudicatária se recuse a assinar o Contrato/Ordem de serviços, dentro do prazo e 

condições estabelecidas, reservar-se-á à SEDUC, ao direito de convocar os Licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação; 

10.2.1. Ocorrendo a situação prevista na cláusula anterior, será facultado ao pregoeiro negociar 

com o(s) licitante(s) remanescente(s), objetivando alcançar melhores preços, prazos e condições 

de entrega; 

10.2.2. Fica a critério da SEDUC a convocação e a contratação do(s) licitante(s) 

remanescente(s) nos termos do Edital; 

10.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a SEDUC poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

à contratada as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
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b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município do Paulista/PE, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, e 

d) 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. 

10.3. A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades; 

DA APLICAÇÃO DA MULTA 

10.3.1. Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela SEDUC, observando-se o seguinte: 

10.3.1.1. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. 

Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será 

convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias; 

10.3.1.2. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, 

esta será convocada a recolher à SEDUC, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) 

dias contados a partir da data da comunicação; 

10.3.1.3. A CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da 

data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à SEDUC. Ouvido 

o fiscal do contrato, o recurso será apreciado pela assessoria jurídica da SEDUC, que 

poderá relevar ou não a multa; 

10.3.1.4. Em caso de relevação da multa, a SEDUC se reserva no direito de cobrar 

perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, 

não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe 

forem assegurados; 

10.3.1.5. Caso a SEDUC mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo; 

11 -  DA SUB-LOCAÇÃO 

11.1. Só será permitida a subcontratação em casos imprescindíveis, apenas de forma parcial no limite 

de 30% do total geral dos veículos e mediantes a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Todas as demais obrigações deverão seguir a praxe administrativa já adotada pela SEDUC, 

devendo ser observadas as redações firmadas em editais pretéritos, em consonância com a legislação 

específica, no que concerne as penalidades, condições de participação (habilitação e classificação), e 

demais critérios já firmados. 
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ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES DE VEÍCULOS 

 

 

  

ITEM ESPECIFICAÇÃO DESTINAÇÃO DO USO  QUANT. 

1 

Veículo de PASSEIO, quatro portas laterais, capacidade 
para 05 pessoas, direção hidráulica ou elétrica, ar-
condicionado, motorização mínima de 80cv, Flex, com 
motorista e manutenção por conta da contratada. Ano de 
fabricação igual ou superior a 2020. 

DESLOCAMENTO DOS 
SECRETÁRIOS EXECUTIVOS; 

GERENTES E OUTROS 
SERVIDORES NO EXERCÍCIO 

DE SUAS FUNÇÕES 
INSTITUCIONAIS. 

6 

2 

veículo automóvel utilitário tipo PICK-UP (LEVE), Cabine 
simples, motorização mínima de 1.3 litros de cilindrada, com 
capacidade para 02 passageiros incluindo o motorista, com 
capacidade mínima de carga de 700 kg, equipado com ar 
condicionado e direção hidráulica, Flex, com motorista e 
manutenção por conta da contratada. Ano de fabricação 
igual ou superior a 2020. 

TRANSPORTE DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DAS 
UNIDADES DE ENSINO. 

2 

3 

veículo automóvel utilitário PICK-UP MÉDIO PORTE, 
motorização mínima de 1.8 litros de cilindrada, com 
capacidade para 05 passageiros, com carroceria, com 
capacidade mínima de transporte de 1000 kg, equipado com 
ar condicionado e direção hidráulica ou elétrica, Flex ou 
Diesel, com motorista e manutenção por conta da 
contratada. Ano de fabricação igual ou superior a 2020. 

DESLOCAMENTO DO 
SECRETÁRIO NO EXERCÍCIO 

DE SUAS FUNÇÕES 
INSTITUCIONAIS. 

1 

4 

veículo tipo VAN, capacidade mínina de transporte para 16 
pessoas (inclusive motorista), Diesel, com motorista e 
manutenção por conta da contratada. Ano de fabricação 
igual ou superior a 2020. 

DESLOCAMENTO DE 
SERVIDORES DA SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO PARA 
EVENTUAIS EVENTOS E 

REUNIÕES EXTERNAS E PARA 
O TRANSPORTE DA EQUIPE DE 

MANUTENÇÃO PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
NAS UNIDADES DE ENSINO. 

1 

5 

veículo utilitário de carga (VUC), MINI-CAMINHÃO com baú, 
capacidade mínina de carga no chassi 1.800 kg, Diesel, com 
motorista e manutenção por conta da contratada. Ano de 
fabricação igual ou superior a 2020. 

Baú Carga seca em alumínio natural ou corrugado. 

TRANSPORTE DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DAS 
UNIDADES DE ENSINO. 

2 
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ANEXO II 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
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ANEXO III 

LAYOUT DO ADESIVO 

 

 

 

 

A SERVIÇO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

Medidas: 40 cm de comprimento por 25 de altura 


