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ATA DE REGISTRO DE PREÇOSnº001/2019
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2019
, pessoa jurídica de direito
Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas
nº300, Country Club, CEP
público, sediada na Avenida Padre Cletus Francis Cox,
Cadastro Nacional de Pessoa
37714-620 Poços de Caldas - MG, cadastrada junto ao
854.977/0001-79, neste ato
Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob n.º17.

Nanci De Moraes, brasileira, casada,
representada Diretora Executiva Sra. Professora
MG e CPF 342.379.096-20, residente e

portadora do RG MG-3.389.204 SSP/
Amaryllis, CEP 37.705-204,
domiciliado na Rua Thadeu de Andrade, nº220, Bairro
de com O resultado do
rmida
confo
Poços de Caldas/MG. na forma regimental e em
5,106, nos autos do
fls.10
às
PREGÃO nº.005/2019, devidamente homologado
das Leis Federais nº
s
PROCESSO LICITATÓRIO nº 029/2019, resolve, nos termo
REGISTRAR OS
vigor,
em
8.666/93 e 10.520/02, suas alterações e legislação
ões a seguir.
condiç
e
tas,
PREÇOS em conformidade com o referido Pregão, propos
QUIMICOS LTDA , com
FORNECEDORA: COMERCIAL MULTLIMP PRODUTOS
na Rua Coronel Diogo,
Inscrição no CNPJ/MF sob o nº 05.802.987/0001-81, com sede
nº

— São Paulo, neste ato,
1.736, Bairro Centro, CEP. 13735-080, em Mococa

casado, empresário,
representada pelo Sr. Wanderley José Neto, brasileiro(a),
14, residente e domiciliado
portador do RG 49.572.600-X SSP/SP e CPF 404.344.848CEP 13.730-230
na Rua Barão de Monte Santo, 1.586 Centro- Mococa- SP

Cláusula Primeira DO OBJETO
1.1

OS, visando o futuro
A presente ata tem por finalidade o REGISTRO DE PREÇ

ZA para a Autarquia
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE
as contidas
ficações técnic
Municipal de Ensino de Poços de Caldas, conforme especi
ial.
no Anexo | do Pregão nº005/2019 e proposta comerc

Cláusula Segunda DOS QUANTITATIVOS E DOS PREÇOS
ficação que se segue:
2.1. Os quantitativos e preço estão de acordo com especi
It

|Produto

1

lÁgua

2

Álcool etílico líquido - com teor|

sanitária

-

solução)

Valor total|

Qtdad
e

Marca

Valor unitário

500

BIOKRISS

R$ 2,30

R$ 1.150,00

200

CICLOFARMA

R$ 5,95

R$ 1.190,00

aquosa, a base de hipoclorito
sódio ou cálcio, embalagem
com validade de 6 meses,
frasco plástico opaco, teor de
cloro ativo 2% PP a 2,5% PP.
Registro na ANVISA. Frasco
com 1 litro.
alcoólico entre 95,1 a 96GL,
vol/vol ou 92,6 a 93,8 INPM P/P

a 15 graus centígrados, com

selo INMETRO, validade de 3

l

O
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Álcool gel — álcool etílico 70%

200

MEGA

R$ 39,90

R$ 7.980,00

neutro, para higienização geral
— galão com litros
Avental plástico descartável -

100

AR

R$ 11,50

R$ 1.150,00

20

ARQPLAST

R$ 9,50

R$ 190,00

15

BRALIMPIA

R$ 23,80

R$ 357,00

10

VEROCOPO

R$ 78,90

R$ 789,00

(INPM) em gel. Antisséptico,

em

polietileno

média

de

Medidas
densidade.
Comprimento
Aproximadas:
total = aprox. 95 cm; Largura =
60 cm, admitindo variação de
até 10% de oscilação nas
medidas;

com

tiras

para

amarrar. Unidade
Balde plástico, de polietileno de
alta densidade (PEAD), alta
resistência a impacto, paredes e
fundo reforçados, capacidade
de 20 litros, alça em aço
zincado. Unidade

ITEM DESCLASSIFICADO
de
lixo,
para
Cesto
ato
form
no
polipropileno,
cilíndrico, com capacidade de
15 litros, sem tampa, sem pedal.
Unidade
Copo plástico descartável para
água, de polipropileno, devendo
obedecer às resoluções da
branco,
cor
ANVISA,
mi,
180
de
capacidade
as
mang
acondicionados em
100
contendo
invioláveis
unidades cada; acondicionadas

em

embalagem

secundária

constituída de caixa de papelão
resistente a empilhamento e
contendo 25 mangas cada.
Caixa
Copo plástico descartável para

10

COPOBRAS

R$ 109,00

1.090,00

café, de polipropileno, devendo

obedecer às resoluções da
branco,
cor
ANVISA,
mi,
50
de
capacidade
as
mang
acondicionados em
100
contendo
invioláveis
unidades cada; acondicionadas
secundária
embalagem
em
constituída de caixa de papelão
resistente a empilhamento e
contendo 50 mangas cada.
Caixa

Li]Ls
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500

BIOKRISS

R$ 3,85

R$ 1.925,00

500

BIOKRISS

R$ 1,40

R$ 700,00

ULTRA

R$ 8,80

R$ 52,80

10

BORELLA

R$ 2,70

R$ 27,00

14 Esponja de lã de aço - material

100

Q LUSTRO

R$ 1,47

R$ 147,00

15 Esponja para limpeza - tipo

100

BETTAMIM

R$ 1,05

R$ 105,00

10 Desinfetante líquido,
uso
geral,ação
bactericida

biodegradável

tipo de
germicida
qualidade

principio

ativo;

cloreto de alquil-dimetil benzil
amônio 50% composição cloreto
de belzacônio, tensoativos não
ionicos corante, essência e
veiculo ph 8,5-9,5 solubilidade
em água,aroma floral ou pinho
ou eucalipto. Frasco com 02
litros.

com
líquido princípios ativos alquil benzeno,
sulfanato de sódio, tensoativos
conservantes,
aniônicos,
e
aromas
nte,
espessa
adável.
Biodegr
as.
essênci
Aprovado dermatologicamente.
Conter na embalagem prazo de

11 Detergente

validade e registro no Órgão
competente. Frasco de 500 ml

12 Desodorizador de ambiente em
aerossol, diversas fragrâncias.
Frasco com 400 ml

13 Escova para limpeza geral -

Modelo oval; Base de madeira
ou plástica espessura 1,5cem;

Base

medindo

(13X7)cem;

admitindo variação de até 10%
de oscilação nas medidas Com
cerdas em nylon sintético, sem
alça; Sem cabo. Unidade
lã de aço, abrasividade média,
utensílios
em
Aplicação
de aço
to
compos
domésticos
com 8
gem
carbono. Embala
unidades
dupla face, com bactericida,
para limpeza geral; uma face

em fibra sintética impregnada

com mineral abrasivo e outra
em espuma de poliuretano de
com
fina
consistência
lar
retangu
formato
ida;
bacteric
de
madas
aproxi
ões
com dimens
do
admitin
mm,
100X65X20
de
10%
até
de
variação
oscilação nas medidas. Unidade

16 Fósforo de segurança - para
Ata de Registro de Preços nº001/2019
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GABOARDI

R$ 34,00 | |

R$ 3,40
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uso doméstico, produzido em
conformidade com a norma da
ABNT NBR 13725 e certificação
pelo INMETRO, acondicionadas
em pacotes com 10 caixas de
40 palitos cada. Pacote

Guardanapo de papel - branco,

PEROLA

R$ 1,40

R$ 280,00

100

UNIÃO

R$ 2,20

R$ 220,00

50

TALGE

R$ 4,40

R$ 220,00

100

FUZETTO

R$ 2,85

R$ 285,00

50

FUZETTO

R$ 2,90

R$ 145,00

TALGE

13,00

R$ 13,00

20X18cm,

mínimo

tamanho

200

pacote com 50 unidades.
Flanela — composta em tecido
100%

medindo

algodão,

(30x40)cm,

aproximadamente

admitindo variação de até 10%
de oscilação nas medidas. Cor
laranja.
Luva de látex - Composição:
borracha de látex natural,
com revestimento
forrada,
com
reforçada,
interno,
externa
superfície
forma
antiderrapante,
espessura média

anatômica,

0,55mm, comprimento 300mm,
Tamanho
em
estar

resistência.
alta
Deverá
Médio.

conformidade com as normas
da ABNT NBR 13.393. Par
multiuso
Limpador
.,
dosador
instantâneo, com bico
Tensoativo
composição:
aniônico, tensoativo não iônico,
solventes, água, sequestrante,

fragrância.
e
alcalinizante
Componente ativo: Linear aquil
benzeno sulfonato de sódio.
Frasco de 500ml

21 Lustra móveis - emulsão aquosa
cremosa,
aplicação

para
perfumada,
e
móveis
em

superfícies

lisas.

Aromas

diversos. Frasco de 200 ml com
bico econômico.

22 Máscara facial descartável para

em
confeccionada
limpezaTNT, dupla, com elástico, com
clip nasal para melhor ajuste.

100%

Composição:

polipropileno, clipe nasal em
arame plastificado com PVC.
único
Tamanho
comprimento:17,5cm;

:9,55cm;
Lo largura

Cor:

Branca.

Ata de Registro de Preços nº001/2019
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CAIXA COM 100 UNIDADES

BORELLA

R$ 5,00

R$ 50,00

50

UNIÃO

R$ 3,00

R$ 150,00

50

UNIÃO

R$ 2,80

R$ 140,00

500

OTIMO

R$ 39,00

R$ 19.500,00

500

IPANEMA

R$ 7,00

R$ 3.500,00

29 Pedra

100

NOBRE

R$ 1,20

R$ 120,00

30 ITEM DESCLASSIFICADO

24

31 ITEM DESCLASSIFICADO

24
BORELLA

R$ 6,80

R$ 81,60

CORELLA

R$ 8,80

R$ 105,60 |)
h*

Pá para lixo - com cabo longo.
Pá produzida em polietileno e
cabo de madeira com 80 cm.

Unidade

ITEM DESCLASSIFICADO
Pano de chão - tipo saco, de
algodão cru, reforçado, medindo
80 X 60 cm. Unidade

Pano de prato - composto de
100%
algodão
alvejado,
medindo
aproximadamente
(47x70) cm, com variação de
até 10% de oscilação nas
medidas, com bainha, na cor
branca,
admite-se
estampa.

Unidade
Papel higiênico - papel higiênico
- de primeira qualidade; folha
simples; acabamento picotado;
na cor branca : matéria prima
100%

fibra

vegetal,

comprimento do rolo 30m — com
tolerância de 2%, com largura
de 10 cm — com tolerância de
2%, diâmetro no máximo 11,7
cm, largura do tubete 10cm —
com tolerância de 2%, diâmetro
interno maior que 4 cm, formato

gofrado, picotado . Fardo com
64 rolos de 30 metros cada.

28

Papel

toalha

interfolhas,

cor

creme ou pardo — com 2 dobras,
picotadas,
com
medidas
aproximadas de 22cmX20cm,
Pacote com 1000 folhas cada.
sanitária,
tipo
arredondada,
com
suporte.
Fragrância
floral,
em
consistência sólida, embalagem
secundária. Unidade

32 Rodo de PVC com 2 borrachas
40 cm com cabo rosqueável,
cabo de madeira plastificado
medindo 1,20m

33

Rodo de PVC com 2 borrachas

Ata de Registro de Preços nº001/2019

12

Página 5

Ot
a
NS

A

AiieADe nO
MEROS
DEPOISCADAS.

60 cm com cabo rosqueável,

cabo de madeira
medindo 1,20m

plastificado

10

BARRA

R$ 5,80

R$ 58,00

50

FLASH

R$ 5,90

R$ 295,00

500

S&F

R$ 0,55

R$ 275,00

500

s&F

R$ 0,30

R$ 150,00

50

BIOKRISS

R$ 17,00

R$ 850,00

líquido
39 Saponáceo (sapólio)
cremoso — frasco com 300 ml

10

NOBRE

R$ 5,15

R$ 51,50

40 Toalha de papel — composição
100% celulose. Rolo com 50
toalhas
de
folha
dupla,
picotadas, gofrado, medindo
20X20 cm (admite-se variação
de até 10% de oscilação nas
medidas). Pacote com 2 rolos

50

SORELLA

R$ 4,10

R$ 205,00

41 Vassoura com cerdas de nylon

12

FLEX

R$ 7,80

R$ 93,60

34 |Sabão em barra - composição
básica carbonato de sódio,

dióxido

de

titânio,

glicerina,

corante e outras substâncias
químicas permitidas, aspecto
físico sólido, neutro, glicerinado.
Pacote com 5 barras de 200
gramas cada

35 |Sabão em pó -

princípios

ativos: alquil benzeno, sulfato
de sódio, tensoativos aniônicos,
coadjuvante, enzimas, corantes,
perfumes.
Biodegradável.
Conter na embalagem prazo de

validade e registro no Órgão
competente. Pacote de 1 kg.

36 |Saco para lixo de 100 litros —
reforçado
polietileno

—

componente

reciclado,

tamanho

aproximado: 75cm X1,05m , na
cor preta, suportando no mín.
20

quilos,

e

suas

condições

deverão estar de acordo com a
NBR 9191 - Unidade.

37 |Saco para lixo — 50 litros - de
polietileno, com capacidade de
50
itros,
suas
condições
deverão estar de acordo com a
NBR 9191 - Unidade
-

aspecto

viscoso,
fragrância
biodegradável,

suave,
testado

38 Sabonete

líquido

dermatologicamente. Galão de
5 litros

- base em madeira ou plástico
resistente,
cerdas
com
)
(saliente
mínimo
comprimento
de
média
ra
de 11cm e espessu

Ata de Registro de Preços nº001/2019
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0,8mm, dispostas em no mínimo

4 carreiras de tufos justapostos
a
modo
de
homogêneos
toda

preencher

fixação

base,

a

das cerdas

à

a

base

deverá ser firme e resistente,
cabo de madeira plastificado
medindo

1,20m,

rosqueável,

com gancho na outra ponta do
cabo para pendurar.

42 Vassoura de piaçava - natural)

SUL-

12

rosqueável,

R$ 120,00

MINEIRA

nº4, com medidas de 30 cm de
cumprimento total e 20em de
altura total, 15em de altura de
cerdas e 13em de cumprimento
da base. Base em lata ou
plástico. Com cabo de madeira
plastificado,

R$ 10,00

de

1,20m. (admite-se variação de
até 10% de oscilação nas
medidas

valor total estimado de: R$ 43.795,10
214.1. O objeto descrito será fornecido pelo
e cinco reais e dez centavos) por um
(Quarenta e três mil setecentos e noventa
período de 12 (doze) meses.
a a Autarquia Municipal de Ensino de
2.2.A existência de preços registrados não obrig
a realização de licitação específica para
Poços de Caldas a contratar, sendo facultada
iciário do Registro a preferência de
o fornecimento pretendido, assegurado ao benef
art. 16 do Decreto nº 7.892/13)
fornecimento em igualdade de condições (
tos sendo de responsabilidade do gestor
2.3. Os preços registrados poderão ser revis
s, observada as disposições contidas na
da avença a negociação com Os contratado

Lei 8.666/93 (art.17 do Decreto nº
alínea "d" do inciso Il do caput do art. 65 da
7.892/13).
do contrato, todas
te toda a execução
2.4. A empresa contratada deverá manter, duran

das na licitação.
as condições de habilitação e qualificação exigi
ENTREGA
Cláusula Terceira DO PRAZO, DO LOCAL E DA

à Empresa, via correio eletrônico (e-mail)
3.1. A Autarquia Municipal de Ensino enviará
alente.
a Ordem de Fornecimento ou instrumento equiv
07 (sete) dias úteis após recebimento
de
será
to(s)
produ
3.2. O prazo de entrega do(s)
equivalente, podendo ser prorrogado por
da Ordem de Fornecimento ou instrumento
igual período.
) na Avenida Padre Cletus Francis Cox,
3.3. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s
10h às 16h, de segunda à sexta feira.
nº 300, Bairro Country Club, no horário das
outro local, a Autarquia deverá comunicar
3.3.1. Caso haja necessidade de entrega em
) dias.
a Fornecedora com prazo mínimo de 07 (sete
rá ser alterado, se houver mudança do
pode
3.4. O horário a que se refere o item 3.3
em que o novo horário será comunicado
horário de expediente da Autarquia, hipótese
ao licitante vencedor.
contados os 7 (sete) dias a partir da
3.5. Caso a entrega se dê em dia não útil,
prorrogada para o dia útil subsequente,
emissão da Ordem de Fornecimento, será
S

S

Ata de Registro de Preços nº001/2019

Página 7

A

aims
E3ER tememo

SEERtree

mento da Autarquia.
devendo ser observado o horário de funciona entrega do objeto nas dependências
a a
3.6. Ficará a cargo da licitante vencedor
entrega.

no, no ato da
internas da Autarquia Municipal de Ensi
ato
to a entrega, favor entrar em cont
3.7. Para maiores esclarecimentos quan

antecipado pelo telefone ( 35) 3714-3004.
Cláusula Quarta DO PAGAMENTO

as
30 (trinta) dias corridos de acordo com
4.1 O pagamento será realizado em até
pela
itivo
defin
nto
bime
rece
contados do
quantidades dos produtos entregues,
ação dos documentosfiscais legalmente
sent
apre
a
ante
Autarquia dos mesmos, medi
ada do

exigíveis

e

devidamente

atestados

pelo

servidor/comissão

encarreg

recebimento.
o são:
4.2. Os documentos exigidos para pagament
do FGTS;
CRF
l
4.2.1. Certificado de Regularidade Fisca
dida conjuntamente pela Secretaria
expe
tos
42.2. Certidão de Regularidade de Débi
e pela Procuradoria Geral da Fazenda
da Receita Federal do Ministério da Fazenda
ais e à Divida Ativa da União por elas
Nacional, referente a todos os tributos feder
358/14;
administrados, nos termos da Portaria MF nº
cipal de Poços de Caldas, se a licitante
4.2.3. Certidão de Regularidade de Débito Muni
for estabelecida neste município;
stas (CNDT).
4.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhi
produto e a quantidade efetivamente
4.2.5. Nota Fiscal com discriminação do
entregue.
obrigatórias por lei, desde que tenham
4.3. Outras certidões que vierem a ser
sentados todos esses documentos dentro
correlação com o objeto, devendo ser apre
dos respectivos prazos de validade.
me Especial de Arrecadação de Tributos e
4.4. As pessoas jurídicas optantes pelo Regi
e Empresa de Pequeno Porte (Simples
Contribuições devidos pela Microempresa

o. Declaração na forma de que trata O
Nacional), deverão apresentar a cada pagament
2006.

de dezembro de
art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14
idências complementares por parte da
prov
de
4.5. Na ocorrência de necessidade
do prazo de pagamento será interrompido,
Compromissária Fornecedora, O decurso
em que estas forem cumpridas, caso em
reiniciando-se sua contagem a partir da data
que não será devida atualização financeira.
NTÁRIOS
Cláusula Quinta DOS RECURSOS ORÇAME
s
licitação correrão por conta das seguinte
5.1 - As despesas decorrentes desta
este
a
entes
refer
3,
30-1
03.01.12.364.1203.4002.3390.
dotações orçamentárias:
ctivas nos exercícios subsequentes.
respe
exercício financeiro e nas

Cláusula Sexta DA VIGÊNCIA
de
é de 12 (doze) meses a contar da data
6.1- O prazo de vigência da presente Ata
sua assinatura.

DA FISCALIZAÇÃO
Cláusula Sétima DO ACOMPANHAMENTOE
8.666/93, o acompanhamento e
7.1- Na forma do que dispõe o art. 67 da Lei
pela da Autarquia Municipal de Ensino de
fiscalização do fornecimento será efetuada
gnado para tal.
Poços de Caldas, através de gestor desi

a
Pági
N na 8
Ata de Registro de Preços nº001/2019

No,
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AU ag
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saiem

do mês de referência do fornecimento, se não houver recurso ou se o memso estiver

definitivamente denegado.
8.10. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo
representante da Autarquia, nos moldes do art. 67, 81º da Lei nº8.666/93.

Cláusula Nona DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da licitação na modalidade de
Pregão PARA REGISTRO DE PREÇOSnº 04/2019, regendo-se pelas normas das
Leis nº 8.666/93 e 10.520/02 e dos Decretos Municipais nº 7.284/02 e nº 8.243/05 os
quais também se sujeitam as partes que o celebram.
E por estarem justas e acordadas, firmam as partes a presente Ata em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos e legais.

Poços de Caldas, 11 de outubro de 2019
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Neiva Aparecida Otávio
tricula 1603
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Testemunha 2

Lanna Leia Westin Palva Miura
Matricula 18.555
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Diário Oficial do Município de Poços de Caldas | Poder Executivo | Ano Il | N£º 311 | segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Supremo Tribunal Federal, resolvem através do presente Termo, após
"

apreciação dos autos e documentos apresentados, REVOGAR o

- Processo Administrativo nº 232/2019, bem como o Processo Licitatório
- nº 001/2018 que visa a contratação de empresa para prestação de

- serviços regulares e especiais de Auditoria Independente, para emissão
de parecer sobre as demonstrações contábeis das empresas DME
Distribuição S/A- DMED, DME Energética S/A —- DMEE e DME Poços de

Caldas Participações — DME, relativas aos exercícios sociais de 2019 e
2020, em razão da não homologação da contratação pelo Conselho de

Administração das empresas, cuja competência está prevista no inciso
XIl do art. 18 do Estatuto Social da DME, inciso XI do art. 17 do
Estatuto Social da DMED, e no inciso XIII do art. 18 do Estatuto Social
da

DMEE, fato

superveniente

que

constitui

óbice

manifesto

e

incontornável, conforme justificativas constantes nos autos do processo.
Fica assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
publicação desta decisão, para os licitantes manifestarem interesse em
contestar o ato, visando assegurar o contraditório e ampla defesa, nos

termos 8 3º do art. 62 da Lei 13.303/16.Alexandre Afonso Postal —
Diretor
Superintendente
DMEE
Marcelo Dias Loichate - Diretor Superintendente — DMEE - José Carlos
Vieira — Presidente - DME Poços de Caldas Participações S/A — DME.

EXTRATO
Art. 61 $ único — Lei 8666/93
Compromisso de Fornecimento nº 094/2019 — Pregão Eletrônico

para

Registro de Preços nº 065/2019 - Processo nº 079/2019- Contratante:
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas —

Contratada: GR. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA --- Objeto: Fornecimento de Cloro
liquefeito para desinfecção de água bruta , incluindo o fornecimento de

peças e serviços para manutenção de cilindros de cloro gás de 68 kg.
e 90 kg. - Vigência do Contrato: 12 (doze) meses - Valor Total: R$
1.776.000,00 ( hum milhão, setecentos e setenta e seis mil reais ) —
Condições de Pagamento: O pagamento será realizado em 15 (quinze)
dias contados do recebimento definitivo do produto —- Dotações
Orçamentárias:
138104.02.01.3390.30.00.17.512.1702.6.002
—
Material de Consumo — Atividades do Serviço Público de Engenharia —

SPE -— Celebração: 13/11/2019 — Signatários: Paulo César Silva —
Diretor Presidente do DMAE — Gabriel Guedes Zinani - Representante
da empresa - Foro: Comarca de Poços de Caldas — MG

Ál=

MUNICIPAL DE ENSINO
DE POÇOS DE CALDAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001-AME/2019 - Pregão para
Registro de Preços nº005/2019 - Contratante: Autarquia Municipal de
Ensino de Poços de Caldas. Detentor: Comercial Multlimp Produtos

Químicos Ltda. Objeto: Fornecimento de material de higiene e limpeza.
Valor:
R$43.795,10.
Dotação
orçamentária:
03.01.12.364.1203.4002.3390.30-13. Vigência: 12/11/19 a 12/11/20.
Autorização: Diretoria Executiva da Autarquia Municipal de Ensino de
Poços de Caldas.
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