RECEBIDO EM—Oiti...a/a&
às
horas o(a)
Secretaria de •ministração RT192 Região
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19' REGIÃO
SECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO TRT19/SJA N. 27/2019
(PROAD N. 1.403/2019)

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA 19a REGIÃO E A
EMPRESA SILVANA MARCIA
GUIMARÃES SANDES E CIA. LIDA.
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSULTORIA E PROJETO DE
MODERNIZAÇÃO DE UM CONJUNTO
DE 4 (QUATRO) SUBESTAÇÕES

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 19° REGIAO, com sede na Av. da Paz, n. 2.076, Centro, em
Maceió-AL, inscrito no CNPJ sob o n. 35.734.318/0001-80, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por sua Presidente, Desembargadora ANNE
HELENA FISCHER NOJOSA, brasileira, união estável, inscrita no CPF sob n.
094.014.824-20, portadora da Cédula de Identidade n. 869597 - SSP/PE, residente e
domiciliada nesta Capital, e, de outro lado a empresa SILVANA MARCIA
GUIMARÃES SANDES E CIA. LTDA., com sede na Rua Djalma Mendonça, n. 115,
Gruta de Lourdes, Maceió-AL, inscrita no CNPJ sob n. 05.638.141/0001-58, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por sua Sócia-Administrativa, Sra.
SILVANA MARCIA GUIMARÃES SANDES brasileira, casada, empresária, inscrita
no CPF sob o n. 411.496.024-49, portadora da Cédula de Identidade n. 2003001101328,
residente e domiciliada na Rua Djalma Mendonça, n. 115, Gruta de Lourdes, MaceióAL, considerando o que consta do PROAD n. 1.403/2019, realizado sob a forma de
DISPENSA DE LICITAÇÃO, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido
pela Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, mediante as condições constantes das
seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus
sucessores.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa com
responsabilidades técnicas no âmbito da engenharia elétrica, conforme atribuições
profissionais regulamentadas pela Lei Federal n. 5.194/1966 para consultoria e projeto
de modernização de um conjunto de 4 (quatro) subestações do CONTRATANTE,
todos situados no Centro de Maceió-A1, conforme informações, condições e exigências
estabelecidas neste instrumento, no Projeto Básico e seus anexos.
0z:sair:CC.
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Parágrafo Único — As 4 (quatro) subestações estão distribuídas em 4
(quatro) edificações distintas, conforme quadro a seguir e plantas baixas constantes do
Anexo VLIT do Projeto Básico.

1
2
3
4

QUADRO RESUMO DAS SUBESTA DES EXISTENTES NO TRTI9
potência
disjuntor
área da
tipo de
edificação
endereço
instalada
de média
subest.
subest.
(n2)
(kva)
tensão
Fórum Pontes Av. da Paz, 2.076
' Abrigada
900
Sim
51,66
de Miranda
Centro, Maceió-AL
Fórum
Av. da Paz, 1.994,
Quintella
Abrigada
600
Sim
39,45
Centro,
Maceió-AL
Cavalcanti
Anexo II-Setor R. Arthur Jucá, s/n
' Abrigada
337,5
Sim
25,98
Médico/CML
Centro, Maceió-AL
Anexo III - R. Arthur Jucá, s/n,
Abrigada
225
Não
14,48
Arqtu

código
unico
0147200-3
0147202-0
0625096-3
0147493-6

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS
As partes contratantes deverão observar os seguintes prazos:
I — para apresentação das anotações das responsabilidades técnicas
(ART's): 5 (cinco) dias corridos a partir da assinatura do contrato;
II — para início dos serviços: até 10 (dez) dias após a assinatura do
contrato, em data definida na emissão da ordem de serviço;
M — prazo de execução dos serviços: 70 (setenta) dias corridos da data
definida na ordem de serviço;
IV — recebimento definitivo: até 90 (noventa) dias corridos após a data
de requisição do recebimento pela CONTRATADA;
V — prazo de vigência contratual: 170 (cento e setenta) dias corridos a
partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços objeto do presente instrumento serão executados nos
termos do Anexo I do Projeto Básico (Memorial Descritivo de Execução).
OsSant,

I
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CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Durante a execução do presente Contrato, obriga-se o
CONTRATANTE a:
I — no interesse público e como CONTRATANTE, exigir a execução
contratual, através de representantes da Administração designados fiscais e gestores;
II — proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus trabalhos: acesso e todas as informações relevantes ao Contrato
(objeto de entrega da CONTRATADA);
111 — prestar à CONTRATADA as orientações e esclarecimentos
necessários à execução do objeto, inclusive as de ordem técnica afetas ao seu cargo
efetivo, cargo/função de confiança ou formação profissional;
IV — gerir o processo no tempo mantendo a organização interna,
envolvida com a contratação, informada e ativamente participante;
V — instruir processo administrativo próprio com informações
relevantes e cronologicamente organizadas;
VI — efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecidos;
VII — aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento das
obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, garantindo o direito à
ampla defesa e ao contraditório;
VIII — aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento
licitatório, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório;
IX — fornecer atestado de execução dos serviços quando solicitado pela
CONTRATADA, desde que atendidas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Durante a execução do presente Contrato, obriga-se a CONTRATADA
a:
1 — quanto aos empregados:
a) encaminhar ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas do início dos serviços, a relação (nome e carteira de identidade)
de todos os profissionais que terão acesso às dependências do CONTRATANTE;
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responder por todos os ônus, tais como salários, encargos sociais e
legais, impostos, seguro, vale-transporte e outros, relativos aos seus empregados ou
terceiros;
assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando em ocorrência
da espécie, forem vítimas os seus empregados ou terceiros no desempenho dos serviços
ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;
responder por qualquer prejuízo ou danos pessoais e/ou materiais
que seus empregados ou prepostos causem ao CONTRATANTE ou a servidores deste
ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou
omissão culpou ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações
cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
observar a NR 06 do MTE quanto à utilização de EPI e, se for o
caso, EPC.
II — quanto aos serviços:
responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, de
acordo com a legislação vigente;
executar os serviços e suas entregas conforme previsto no Anexo I
do Projeto Básico (Memorial Descritivo de Execução);
prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo
CONTRATANTE, atendendo de imediato as reclamações;
acatar as instruções e observações que emanem da fiscalização do
CONTRATANTE, refazendo qualquer trabalho não aceito no prazo estipulado.
ifi — quanto à documentação:
manter, durante o período de vigência deste contrato, todas as
condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitido pelo
CREA após assinatura do contrato no prazo definido na Cláusula Segunda deste
instrumento;
após lavrado o termo de recebimento do objeto, a CONTRATADA
deverá encaminhar ao Fiscal do Técnico a Nota Fiscal correspondente a realização dos
serviços.
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CLÁUSULA SEXTA — DA FISCALIZAÇÃO
O Diretor da Secretaria de Administração designará por ordem de
serviço o Gestor Técnico do Contrato, o Fiscal Técnico, o seu substituto, o Fiscal
Administrativo e seu respectivo substituto;
Parágrafo Primeiro — Compete ao Gestor Técnico do Contrato:
I — manter controle da atuação do Fiscal Técnico;
II — controlar as despesas vinculadas à sua área de atuação através das
informações prestadas pelos fiscais, devendo, quando possível, elaborar demonstrativos
que forneçam as projeções para o exercício, podendo ser auxiliado pela Secretaria de
Orçamento e Finanças, quanto às informações orçamentárias e financeiras;
ifi — opinar, quando consultado pela Secretaria de Administração, com
a antecedência devida, quanto à renovação contratual, observando a conveniência,
qualidade técnica do objeto contratado e necessidade de ajustes em projeto, serviço,
supressões ou acréscimos quantitativos e qualitativos ao contrato, acompanhado das
devidas justificativas, ouvido o Fiscal quando necessário;
IV — solicitar à autoridade competente autorização para acréscimo de
gasto quando o valor empenhado for insuficiente para a contratação;
V — informar ao Secretário de Orçamento e Finanças, até 30 de
novembro, as obrigações financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção de
reforço, cancelamento ou inscrição de saldo de empenho à conta Restos a Pagar,
podendo ser auxiliado pela Secretaria de Orçamento e Finanças, quanto às informações
orçamentárias e financeiras;
VI — atuar, ainda que em substituição, na ausência do Fiscal titular e de
seu substituto;
Parágrafo Segundo — Na ausência, a qualquer título, do Gestor de
Contrato, o seu substituto legal assumirá automaticamente as suas atribuições.
Parágrafo Terceiro — Compete ao Fiscal Técnico do Contrato e ao seu
substituto:
I — conhecer suas atribuições para o exercício das atividades de
fiscalização;
II — ter total conhecimento do projeto básico/termo de referência, do
projeto executivo, do teor do contrato e suas cláusulas, bem como das leis e normas nele
referenciadas;
arsuzcsb
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III — conhecer as obrigações da CONTRATADA em reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados;
IV — conhecer as responsabilidades da CONTRATADA pelos danos
causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
V — solicitar de seus superiores, em tempo hábil para adoção das
medidas convenientes, decisões e providências que ultrapassarem a sua competência;
VI — zelar pelo bom relacionamento com a CONTRATADA,
mantendo um comportamento ético, probo e cortês, considerando encontrar-se investido
na qualidade de representante do CONTRATANTE;
VII — conferir os dados das notas fiscais ou documentos equivalentes
antes de atestá-las, promovendo as correções devidas;
VIII — anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, informando ao Gestor de Contrato aquelas que dependam de providências,
com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;
IX — acompanhar e controlar, as entregas do objeto contratado,
principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;
X — formalizar, sempre, os entendimentos com a CONTRATADA
através do seu preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as
obrigações bilaterais;
XI — avaliar constantemente a qualidade da execução contratual,
propondo sempre que cabível, medidas que visem observar as especificações;
XII — observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os
atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas
atividades;
XIII — providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio ou suporte
técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a ser adotada;
XIV — zelar por uma adequada instrução processual, sobretudo quanto
à correta juntada de documentos e correspondente numeração das páginas do processo;
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XV — indicar a necessidade de eventuais descontos a serem realizados
no valor mensal dos serviços, decorrente de glosas que porventura vierem a ocorrer, em
despacho no processo;
XVI — sugerir à autoridade competente (Ordenador de Despesa) a
aplicação de penalidades à CONTRATADA quando constatado o descumprimento das
obrigações assumidas, indicando as ocorrências de acordo com os termos contratuais;
conforme disposto no Ato n. 14/GP/TRT 19° de 14 de janeiro de 2015 ou ato normativo
que o venha a substituir;
XVII — fixar prazo em qualquer comunicação que fizer à
CONTRATADA sobre problemas na execução do contrato, para que esta possa
apresentar sua defesa prévia, em observância ao princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa, que deverá ser respeitado em todas as fases do processo
de contrafação;
XVIII — certificar-se, ainda, da existência de:
prévia emissão da nota de empenho;
publicação da portaria ou Ordem de Serviço nomeando
Comissão/Gestor/Fiscal, respectivamente;
verificação das exigências contratuais e legais para início da
execução do objeto;
relação do pessoal que irá executar o serviço e a respectiva
comprovação da regularidade da documentação apresentada;
relação de materiais, máquinas e equipamentos necessários à
execução contratual;
documento (livro, arquivo eletrônico, pasta/processo, caderno,
folhas) apropriado para Registro das Ocorrências durante a execução do contrato como,
por exemplo, falhas, atrasos e interrupções, com termos de abertura e encerramento e
com folhas numeradas e rubricadas pelas partes;
XIX — observar a ocorrência de subcontratação, quando não permitida
ou, quando permitida, atentar para seus limites e condições;
XX — cumprindo as formalidades, atestar a prestação dos serviços e
pagamentos com máxima brevidade;
Parágrafo Quarto — Atestado o recebimento da prestação do serviço e
não comprovada a regularidade fiscal da CONTRATADA, o Fiscal do Contrato
certificará nos autos tal ocorrência e deverá encaminhar o processo à Secretaria de
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Orçamento e Finanças para apropriação da despesa, retenção dos encargos trabalhistas,
tributários e outros incidentes sobre a nota fiscal/documento equivalente que em seguida
remeterá os autos a Ordenadoria de Despesa.
Parágrafo Quinto — Na hipótese do parágrafo anterior, deverá o
Ordenador de Despesa deliberar sobre o pagamento e, ato contínuo, oficiar a empresa
para que adote as providências necessárias para comprovação da regularidade fiscal sob
pena de ensejar a rescisão contratual, a execução da garantia e a aplicação das
penalidades previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93.
Parágrafo Sexto — Compete ao Fiscal Administrativo do Contrato e ao
seu substituto:
I — conhecer suas atribuições para o exercício das atividades de
fiscalinção;
— certificar-se, antes do início da execução contratual da:
prévia emissão da nota de empenho;
assinatura do contrato e de outros instrumentos hábeis;
publicação do extrato do contrato;
publicação da portaria ou Ordem de Serviço nomeando
Comissão/Gestor/Fiscal, respectivamente;
verificação das exigências contratuais e legais para início da
execução do objeto;
relação do pessoal que irá executar o serviço e a respectiva
comprovação da regularidade da documentação apresentada;
ifi — fiscalizar a CONTRATADA nas obrigações tributárias, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
IV — exigir da CONTRATADA a manutenção da regularidade fiscal e
comercial, trabalhista e tributárias ao longo do contrato;
Parágrafo Sétimo — A presença da fiscalização do CONTRATANTE
não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA.
Parágrafo Oitavo — A ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da
CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estabelecidas neste Termo,
nem por quaisquer danos ou irregularidades constatadas a posterior.
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CLÁUSULA SÉTIMA — DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será permitida a subcontratação parcial do objeto.

CLÁUSULA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
Observado o disposto no art. 73 da Lei n. 8.666/93, o
CONTRATANTE receberá os serviços, por meio do Fiscal do Contrato, que atestará
quanto à execução dos serviços, que deverão estar rigorosamente na forma disposta no
Projeto Básico e seus anexos, e quanto à adequação do objeto aos termos pactuados em
contrato, observado o disposto no art. 69 da mesma lei, e ainda as seguintes disposições:
I — ao receber os projetos e ao atestar a Fatura/Nota Fiscal apresentada
pela CONTRATADA, o Fiscal do Contrato estará declarando a prestação dos serviços
com base nos projetos apresentados, sendo da CONTRATADA a total responsabilidade
pelas informações nele lançadas;
II — o recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA e nem dos responsáveis técnicos pela execução do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, em conformidade
com o § 2°, I, do art. 73 da Lei n. 8.666/93, e, ainda:
da responsabilidade pela adequação técnica dos projetos elaborados,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas
posteriormente, arcando com todas as despesas e/ou custos que advir destas correções;
da responsabilidade pelas aprovações dos projetos em todos os
órgãos de controle; arcando com todas as despesas e/ou custos financeiros decorrentes
destas aprovações ou decorrentes da falta destas;
da responsabilidade civil pela autoria dos serviços;
da responsabilidade ético-profissional pela execução do contrato;
M — se detectada qualquer incorreção quando do recebimento dos
serviços pelo CONTRATANTE, ou em caso de recebimento de Fatura/Nota Fiscal que
apresente algum problema com relação ao serviço prestado, a CONTRATADA deverá
adotar medidas saneadoras no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da solicitação
formal, e em sendo necessário, poderá ser sobrestado o pagamento até o saneamento
necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;
IV — os Termos Recebimento Provisório e Definitivo serão utilizados
como instrumentos formais para confirmação do término de determinada prestação de
serviço ou entrega de etapas;
esties,
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V — os modelos de Termo de Recebimento Provisório e Definitivo
estão disponíveis nos Encartes A e B do Anexo VIII do Projeto Básico;
VI — os Termos de Recebimento representam a forma de
entrega/cumprimento das etapas apresentadas no Anexo II do Projeto Básico, e serão
exigidos da CONTRATADA documentos indispensáveis à análise e posterior aceite dos
serviços prestados;
VII — executados, apresentados e entregues os serviços/produtos
contratados descritos nas respectivas etapas, o CONTRATANTE emitirá o Termo de
Recebimento Provisório, pelo qual será atestada a entrega da etapa, para posterior
verificação da sua conformidade com as especificações previstas no Projeto Básico e
seus anexos.
VIII — os serviços/produtos a serem entregues pela CONTRATADA,
para a obtenção do Termo de Recebimento Provisório, devem estar, obrigatoriamente,
em suas versões finais, não devendo ser entregues, para este fim, em suas versões
preliminares, rascunhos ou similares.
IX — emitido o Termo de Recebimento Provisório, o CONTRATANTE
providenciará a verificação de conformidade dos serviços/produtos, de acordo com os
critérios definidos no Projeto Básico e seus anexos, podendo solicitar, sem custos
adicionais, os esclarecimentos e ajustes que se fizerem necessários;
X — aprovados os serviços/produtos, a CONTRATANTE emitirá o
Termo de Recebimento Definitivo;
XI — reprovados os produtos/serviços, o CONTRATANTE convocará
a CONTRATADA para efetuar os ajustes necessários.
XII — finalizados os ajustes, o CONTRATANTE reavaliará os
produtos/serviços, emitindo, caso aprovados, o respectivo Termo de Recebimento
Definitivo.
XIII — caso rejeitados os produtos/serviços, a CONTRATADA ficará
sujeita à aplicação de penalidades.
Parágrafo único — Os prazos definidos no Quadro 3 — Cronograma —
constante do Anexo II do Projeto Básico, poderão ser alterados mediante justificativa da
CONTRATADA e autorização prévia da CONTRATANTE.
iza-SISP-VeiS
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CLÁUSULA NONA — DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Para a execução do objeto da presente contratação o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos
reais).
Parágrafo Primeiro — O pagamento dos serviços será efetuado em 8
(oito) parcelas em conformidade com o cronograma físico-fmanceiro (vide quadro 3 do
Anexo 11 do Projeto Básico) e a efetiva prestação dos serviços, através de ordem
bancária para o estabelecimento indicado pela CONTRATADA, em até 10 (dez) dias
úteis subsequentes ao adimplemento da obrigação, mediante apresentação dos seguintes
documentos:
I — nota fiscal/fatura contendo a descrição do serviço e atestada pela
fiscalização;
II — Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
III — CRF — Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal;
IV — CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
Parágrafo Segundo — A primeira parcela de pagamento,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total contratado, ocorrerá após
aprovação dos projetos pela Concessionária de Energia Elétrica. Cada unidade terá datas
de entrega e valores específicos, e o pagamento acontecerá após a entrega do projeto
aprovado de cada unidade.
Parágrafo Terceiro — Quando da entrega do projeto executivo, com as
especificações dos materiais / equipamentos, planilha orçamentária, planilha de
composição de preços, memoriais descritivos, especificações técnicas de serviços e
materiais/equipamentos projetados e cronograma de execução dos serviços, será
efetuado o pagamento dos 50% (cinqüenta por cento) restantes, novamente seguindo o
modelo adotado para a primeira parcela, com o pagamento efetuado após a entrega de
cada unidade.
Parágrafo Quarto — A apresentação de Nota Fiscal com incorreções
implicará na sua devolução à CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de
pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação.
Parágrafo Quinto — O CONTRATANTE reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa
cia.Srlil ,
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SRF n. 1.234, de 11 de Janeiro de 2012, observadas alterações posteriores, ou outra
norma vigente à época da ocorrência do pagamento.
Parágrafo Sexto — Não haverá retenção de que trata o parágrafo
anterior caso a CONTRATADA seja optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n. 123/2006, mediante comprovação
da opção ou encontre-se em uma das situações elencadas no artigo 3° da IN SRF n.
1.234/2012 e suas alterações posteriores.
Parágrafo Sétimo — O CONTRATANTE se reserva no direito de
recusar a efetivação do pagamento se, no ato da atestação dos serviços, este estiver em
desacordo com as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico e seus anexos.
Parágrafo Oitavo — O CONTRATANTE poderá deduzir do montante
a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos previstos no Projeto Básico.
Parágrafo Nono — Considera-se para efeito de pagamento o dia da
entrega da O.B. na unidade bancária.
Parágrafo Décimo — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE,
entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da
parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula:
EM=IxNx VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = TX

I = (6/100)
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = 0,00016438

CLÁUSULA DÉCIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá por conta
do Programa de Trabalho n. 02.122.0571.4256.0027 (Apreciação de Causas na Justiça
c.sze.CCIn •
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do Trabalho — Estado de Alagoas), PTRes n. 107722, Natureza da Despesa 339039,
conforme Nota de Empenho n. 2019NE000523, emitida em 26.7.2019.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO REAJUTE
O preço ofertado pela CONTRATADA será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As sanções serão aplicadas de acordo com o disposto na legislação
vigente e a Lei n. 8.666/93, atualizada.
Parágrafo Primeiro — Diante da inexecução total ou parcial do objeto
contratado, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa e segundo a
gravidade da falta cometida, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I — advertência;
II — multa, nos seguintes termos:
para efeito de aplicação das multas, às infrações são atribuídos
graus, conforme as Tabelas 1 e 2;
as reincidências serão punidas com multas do grau imediatamente
superior (ou do mesmo grau, quando a incidência ocorrer no grau máximo),
independentemente da aplicação de outras penalidades;
a caracterização formal da "ocorrência" do item "DESCRIÇÃO DA
INFRAÇÃO" da Tabela (2) abaixo será a notificação da CONTRATADA pela
CONTRATANTE, sendo de um dia a periodicidade mínima para a repetição desses
atos.

GRAU
1
2
3
4
5
6

TABELA 1
CORRESPONDÊNCIA
1,00% do valor do CONTRATO
2,00% do valor do CONTRATO
3,00% do valor do CONTRATO
4,00% do valor do CONTRATO
5,00% do valor do CONTRATO
6,00% do valor do CONTRATO
eit 91? Cr) I
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LIEM

TABELA 2
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO _

SN
Suspender ou interromper os serviços contratados, salvo motivo de força
01
maior ou caso fortuito, devidamente e formalmente justificados - por
06
ocorrência.
02

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico,
lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.

05

03

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do Contrato — por ocorrência.

04

04

Não cumprimento do cronograma previamente estabelecido com a
Fiscalização para execução dos serviços, salvo se o atraso for dado pela
concessionária de energia por motivo de força maior ou caso fortuito, ou
ainda pela Administração — por dia de atraso

04

05

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por
empregado e por ocorrência, cumulativamente.

03

06

Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem
motivo justificado — por ocorrência.

02

07

Executar serviço incompleto ou de caráter paliativo, ou deixar de
providenciar recomposição complementar - por ocorrência.

02

08

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção
individual — EPI, quando necessários - por empregado e por ocorrência,
cumulativamente.

02

09

Permitir a presença de empregado sem autorização as instalações das
subestações - por empregado e por ocorrência, cumulativamente.

01

10

Não cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

02

11

Deixar de iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos no
Contrato - por dia de atraso.

01

12

Descumprir quaisquer dos itens do Projeto Básico e seus Anexos,
mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

02

13

Não disponibilizar equipamentos, ferramentas ou aparelhos necessários
à realização dos serviços do escopo do contrato - por ocorrência e por
empregado, cumulativamente.

01
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14

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições - por empregado e por dia,
cumulativamente.

01

15

Não manter a documentação de habilitação atualizada - por item e por
ocorrência, cumulativamente.

01

16

Causar danos às instalações das subestações: multa por evento, além de
se obrigar a restaurar o dano.

06

ifi — suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV — 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 o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
Parágrafo Segundo — As sanções previstas no Parágrafo Primeiro e no
Parágrafo Segundo, incisos I, III e IV poderão ser aplicadas concomitantemente com as
previstas no Parágrafo Segundo, II, facultada a defesa prévia da interessada, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro — As multas deverão ser recolhidas no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação
enviada pelo CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto — O valor das multas deverá ser descontado da nota
fiscal. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada
na forma da lei.
Parágrafo Quinto — As penalidades serão obrigatoriamente
registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.
Parágrafo Sexto — O abandono do contrato ensejará a contratada a
suspensão do direito de contratar com a coisa pública nos termos das leis vigentes.
Parágrafo Sétimo — Em qualquer hipótese de aplicação de sanções
será assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS ALTERAÇÕES
Eventuais aditivos e alterações contratuais reger-se-ão pela Lei n.
8.666/93, sendo que a CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO
O CONTRATANTE poderá considerar rescindido o Contrato, de pleno
direito, independentemente de notificação judicial, sem que assista à CONTRATADA o
direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados na Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste
instrumento e seus aditivos, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO FORO
Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Maceió-Al como competente
para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato que não puderem ser
resolvidas pela via administrativa, inclusive os casos omissos, com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E. por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes
assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito
legal.
Maceió, 31 de julho de 2019.

ANNE HELENA FISCHER 'NOJOSA
Desembargadora Presidente do TRT 19° Região
CONTRATANTE

6:93
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13' REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO Na 31/2019
Processo TRT n. 3.628/2019. Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 131 Região.
Contratada: W.1 SERLAÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. (CNPJ n. 05.116.014/0001-99). Objeto:
Prestação de serviços de manutenção e implantação de novas versões do %ABI, que é
compatível com o formato MARC, com o AACR2 e com o padrão 150 2709, possibilitando
gerenclamento.eletrémico do acervo e da maior parte das rotinas da Biblioteca Sociólogo
Odilon Ribeiro Coutinho, além de possibilitar o intercámbio de dados entre as Bibliotecas
dos outros Regionais, tudo em conformidade com as especificações constantes no Presente
Contrato, no Projeto Básico e na proposta da Contratada. Natureza de Despesa: 339040.
Programa de Trabalho Resumido: 107580. Nota de Empenho: 2019NE000506. Valor mensal
do contrato: 482,85 (quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)..
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de 25/08/2019. podendo ser prorrogada,
mediante Termo Aditivo e por igual período. Data da assinatura: 19/08/2019. Assinam:
Alexandre Gondirn Miadas Pereira, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Aneide de Medeiros
Dantas Silva, Representante Legal, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

Processo na CP0429/2016-C. Contrato Na 37/2018, Panes. TRT e Inova Ar Condicionado
Eireli-ME, CNPJ: 23.268.984/0501-91. Objeto: rescisão unilateral do contrato, a partir do
dia 15/013/2019. cujo objeto consiste na prestação de serviços de dimatização, com
fornecimento e instalação de aparelhas condicionadores de ar tipo Sant HinMall. Piso-Teto
e Split tipo Cassete Kircunscrição R). Fundamento: Lei n2 8666/1993, artigo 73. inciso XII.
AsXna: Vera Lúcia de Oliveira Remires. Data: 15/08/2019.

•

EXTRATO DE RESCISÃO
'recesso rd CP0053/2016-13 Contratos N2 4/2017 e 31/2017. Partes: TRT Interolima
Andradina Ar Condicionado Ltda. CNN: 113139.354/000146. Objeto: rescisão unilateral dos
contratos, a partir do dia 15/08/2019, cujo objeto consiste na prestação de serviços de
manutenção preventiva, com limpeza geral dos equipamentos, manutenção cortetNa e
instalação de aparelhos de ancondlcionado do tipo monobloco - janela e split, com
substituição de peças novas, originais da marca do equipamento ou compatíveis
[Circunscrições 4 e 6). Fundamento: lei se 8666/1993, artigo 78, inciso XII. Assina: Vara
Lúcia de Oliveira Raniíres, Data: 15/08/2019.
EXTRATO DE RESCISÃO
Processo.ne CP0429/2016.A. Contrato N2'19/2017. Partes: TRT e Refri Mascar Comércio
Importação e Serviços Ltda ME. CNPJ: 05.385.533/0001-30. Objeto: rescisão unilateral do
contrato, a partir do dia 15/08/2019, cujo objeto consiste na prestação de serviços de
climatização, adi fornecimento e instalação de aparelhos condicionadores de ar tipo Split
Piso-Teto e Split tipo Cassete (Circunscrição 1 e Edifício Sede' Administrativo).
Fundamento: Lei na 8666/1993, artigo 78. Inciso XII. Assina: Vara Lúcia de Oliveira Remires,
Data: 15/08/2019,

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Na 22/2019
ROA() N2 5488-201.9. O TRT-141 Região, toma pública, a HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO,
correspondente a contratação de empresa para fornecimento de torneiras de mesa, com
acionamento nidromeánico, bica alta, para atender as necessidades deste Tribunal.
Erni:én-e vencedora: Lote 1 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, conforme Ata da
Sessão Pública (Id. 42), e Relatório da Pregoeira (Id. 45). Valor Total: R$ 259,24. Amparo
legal: art. 92, inciso VI, do Decreto 5,450/05 c/c o art. 42, inciso XXII, da Lei 10,520/02, e
art. 11, Inciso Il. da Portaria GP n. 0001, de 02/01/2019.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18! REGIÃO'
EXTRATO DE TERMO ADMVO

Porto Velho, 20 de agosto de 2019.
LEDO LOPES FERREIRA KINIOR
DiretonGeral e Ordenador de Despesas

PROCESSO: TRT/18e 52 9959/2017, CONTRATADA: ENERGIZA ENGENHARIA LTDA, ESPÉCIE:
22 tardio aditivo ao contrato na 074/2017. OBJETO, Prorroga a vigência do contrato por 12
meses, a contar de 24/11/2019, altera a razão saia) para "ENERGIZA ENGENHARIA EIRELV,
dentre outras adequações. FUNDAMENTO LEGAL: Art, 57, II e art. 65. II, ambos da Lei na

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 19/09/2019,

EXTRATO DE CONTRATO Ne 19/2019

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19C REGIÃO

PROCESSO ADM, VIRTUAL PROAD N.2 30837/2018. Contratante: TRT-141 REGIÃO.
Contratada: ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ N.206.105.781/0001-65. Objeto: a aquisição e
instalação de servidores em Laminas com todos os componentes para solução completa
tipo blades e servidores padrões racks, com suporte de serviços associados, Incluindo
prestação de assistência tecnrca em garantia. Vigência: de 12 [doze) meses, contados do
recebimento definitivo do objeto. Assinado: 16/08/2019. Programas de Trabalho
0212605712030001 e 02122057142565020, natureza da Despesa: 449052-35, notas de
empenho nn 2019NE001031 e 2019NE001032, emitidas em 05/08/2019, correspondendo
ao valor global de R$ 672.000,00. Assinaturas: Eder Jorge Machado Santana, Diretor-Geral
do TRT 142 Região em substituição e, de outro, c senhor Guilherme Nunes Silva,
representante da contratada.

EXTRATO DE CONTRATO
, Contratante: TRT da 19a
PROAD. 177/2013: Especie: Contrato TRT, 191 SIA 028/2019i
Região; CNPJ: .35.734.318/0001-80; Contratada: ATIVA SERVIÇOS GERAIS; CNPJ:
40.911.117/0001-41: Objeto: Prestação de serviços terceirlzados na área de apoio
administrativo; Vigência: 12 meses a contar da data de 16/08/2019; Assinatura:
29/07/2019; Modalidade:PreizadEletninico 05/2019; Base Legal: Lei na. 8.666/93 e demais
normas legais aplicáveis à espécie: Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho n2.
02.122,0571.4256.0027,PTRe5 107722 - Natureza da Despesa 339037; Nota de Empenho:
2019NE0004á de 23/05/2019 Valor: R$ 282050.00; Signatários: Oen. Anne Helena
Fischer nojosa, Presidente do TRT 192 Região e a Sra. Ivone% Porfirio Barros, pela
empresa contratada.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
52 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 02/2017 PROCESSO ADM. VIRTUAL PROAD Na
17399/2015. Contratante: TRT-142 REGIÃO, Contratada: MORAES & SANTOS SERVIÇOS
LTDA - ME, inscrita no CNPI-MF 13.912.59010001-70 Objeto: Ftepactuação de preços ,
de 2019/2019, dotação orçamentária e a inserção dos incisos IP, IV: V e VI na Cláusula
Dezessete do Contrato n.2 02/2017. Assinado. 19/08/2019. Programa de trabalho
2.122.0571.4256 6020 , natureza da Despesa: 339037.01, correspondendo ao valor
mensal de R$ 34,985,27 e anual de 135 419.823,24 . Assinaturas: Léno Lopes Ferreira
júnior, Diretor-Geral dá TRT 141 Região e, de outro, o senhor Dewison Barbosa
Moraes', representante da contratada.

EXTRATO DE CONTRATO
PROAD: 1.403/2019, Espécie: Contrato TRT 19e AJA 027/2019; Contratante: TRT da 191
Região; CNPJ: 35.734.318/000140: Contratada: SILVANA MARCIA GUIMARÃES SANDES E
CIA LTDA; CNPL 05.638.141/0001-58; Objeto; Contratado de empresa com
responsabilidades técnicas no âmbito da engenharia elétrica, conforme, atribuições
profissionais regulamentadas pela lei Federal n. 5.194/1966 para consultoria e projeto de
modembação de um conjunto de 4 (quatro) subestações do CONTRATANTE, todos situados
no Centro de Maceió-AI; Vigência: 170 dias corridos a partir da assinatura do contrato;
Modalidade: Dispensa de Licitação; Base Legal: Lei na. 8.666/93 e demais normas legais
aplicáveis à espécie; Valor global: R$ 32.800,00; Dotação Orçamenária: Programe de
Trabalho na. 02.122.0571.4256.0027 - PTRes 107722 - Natureza da Despesa 339039; Nota
de Empenho: 2019NE000523 de 26.07,2019 Assinatura: 31/07/2019; Contratante: Desa,
Ante Helena %cher Inojosa, Presidente do TRT 191. Região e a Sra. %Mana Marcia

22 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 38/2018. PROCESSO ADM. VIRTUAL PROAD N.2
30553/2018. Contratante: TRT-14. REGIÃO, Contratada: PROVISA VIGICANCIA E
SEGURANÇA LTDA - ME, CNPJ N.e 26,156.245/0001-04. Objeto: Prorrogação da vigência,
com repactuação de preços de 2019/20120, a dotação orçamentária., inserção das
alíneas "j, k. 1. m" na Cláusula Décima' Primeira e a ratificação dos servidores que farão
a fiscalização do Contrato n a 38/2018. Vigáncla: em 1a/10/2019 e término em
30/09/2020. Assinado: 20/08/2019 Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.6020,
natureza da Despesa 3390.92.37.03, correspondendo ao valor anual de R$
2.458.932,00. Assinaturas: Libo Lopes Ferreira Júnior, COSCIONGeral CO TRT 141 Região
. e, de outro, o senhor Aluisio Nascimento dos Santos, representantes da contratada,

Guimarães Sandes, peia Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22! REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

32 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.2 28/2016. PROCESSO ADM. VIRTUAL PROAD N.
15255/2016. Contratante: MT-142 REGIÃO. Contratada: MULTITEC ELEVADORES LTDA
EPP, Inscrita no CNN-ME n.2 09.477.789/0001-40 . Objeto: Prorrogação da vigência,
com reajuste de preços, dotação orçamentária e a ratificação dos servidores que farão
fiscalização do Contrato n.2 28/2016 . Vigência: 26/10/2019 à 25/10/2020. Assinado:
16/08/2019. Programe de trabalho 02.122.05714256.6514, natureza da Despesa;
339039.16, correspondendo ao vaior mensal de R5 3.900,00 e anual de RS 46200.00
. Assinaturas: Eder Jorge Machado Santana, Diretor-Geral do TRT 142 Região em
substituição e, de outro, c senhor Naudylann Dantas Lima , representante da
contratada.

UASG: 080024. r termo aditivo ao contrato na 11/2017, firmado com a empresa GREENAT
Soluçam- TI Ltda. Oblato: prorrogar o prazo de vieércia por 12 meses, a contar de
04/07/2019 e reajustar em 1.87% o valor mensal do contrato. Fundamento legal: art. 57,
Inciso II Processo: 831/2015. Cobertura Orçamentária: ND 33904011, PT
02.122.0571,4256.0022. Valer mensal do Contrato passará de. R$ 30.000,00 para R$
30.561,84 Nota de Empenho: 396/2019. Assina: Raimundo Saraiva de Moraes Filho
(p/contratante), António Donbete Lopes Bob, e. Vaner Benedito Soares da Silva (p/
Contratada).

JUSTIÇA FEDERAL
13 REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BANIA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15' REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE CONTRATOS
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTRATUAL

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
Espécie: Termo de Credenclarnento N2 34/2019, celebrado entre a UNIÃO FEDERAL
através da Justiça Federal de Primeiro Grau na Bahia e CLINICA ODONTO VETA - A.M.L DE
LEMOS. OBJETO: Prestação pela Credenciada. de Serviços de Assistência à Saúde, na
especialidade indicada no Anexe 1. Fundamento legal: PAe 0010002-44.20194.01,8004
TRF - I* Região, Lei 8.666/93, especialmente Art. 25 Caput. Regulamento Geral do PROSOCIAL. Vigência: Tempo indeterminado. Assinatura: 1423.2019. /Usina DR. DIRLEY DA
CUNHA JUNIOR. Diretor do Foro e, pela empresa, ANDRÉ MIDLEJ LAVIGNE LEMOS,

EXTRATO DE RESCISÃO
Processo ne CP0111/2017. Contrato N2 60/2017. Partes: TRT e Mar Brasil Serviços e
Locações Ltda - ME. CNPJ: 02.233.923/0001-19. Objeto: rescisão unilateral do contrato, a
partir do dia 15/08/2019, cuja objeto consiste na aquisição de 02 dols) Cassetes
Hidánicos, com instalação no ambiente do 172 andar do Edifício Sede Judiciária do TRT.
Fundamento: lei 119 3666/1993, artigo 78, inciso XII. Assina: Vara Luzia de Oliveira Remires,
Data: 15)08/2019.

Administrador.
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

EXTRATO DE RESCISÃO

Espécie: Termo de Credenciarnento F4 35/2019, celebrado entre a UNIÃO FEDERAL
através da Justiça Federal de Primeiro Grau na Bahia e FACECARE - ACCIOLT E CHEFFER
CLINICA ODONTOLOGICA.' OBJETO: Prestação pela Credenciada, de Serviços de
AsXstèricia à Saúde, na especialidade indicada no Anexo I. Fundamento legal: PAe
11 Região, -Lei 8.666/93, especialmente Art. 25
0008777-86.2019,401.8004 - TRF
Caput, Regulamento Geral do PRg-SOCIAL,. Vigência: Tempo indeterminado. Assinatura:
14.08.2019. Assina DD DIRLEY DA CUNHA JUNIOR, Diretor do Fero e, pela empresa,
LE11CIA ALMEIDA CHEFEER e RENATA RAMA ACCICPLY LINS. Administradoras,

Processo na CP0063/2016-A. Contratos Na 5/2017 e 18/2017. Partes: TRT e OH Comércio
de Ar Condicionado Centrai Ltda. MIOU 11.496.093/0001-03 Objeto. rescisão unilateral dos
contratos, a partir do dia 15/08/2019. cujo objeto consiste na prestação de serviços de
manutenção preventiva, com limpeza geral dos equipamentos, manutenção corretiva e
instalação de aparelhos de ar-condicionado do tipo monobloco - janela e split, com
substituição de peças novas, originais da marca do equipamento ou compativeis
(Circunscrições 1, 2, 3, 5, 7 e 8) Fundamento: Lei nal 8666/1993, artigo 78, Inciso XII,
Assina: Vara Lúcia de Oliveira Rarnires. Data: 15/08/2019.
dosumartr erre se- sin•radi ir enderece eleitora
C5r0202•032OCCICS
Mo /brim o tr. riarresg,oarti Ato+ nela

' Ne 162, quinta-feira, 22 de agosto de 2019

ISSN 1677-7069

125

is 2 SCOO da 24~2C01.
Direzione »ansiare digitalmente coniseme
rue soCrot • Infea•Orsitura de [Nen Pist ris iratim.. Irli-Bratol

CP

