
PREFEITITRA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEI'AR'TAMENI'O DL, i,ICI'IAÇÃO

doCarajás
TERMO DE REFERENCIA

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃo DE EMPRESÁ PARA FORNECIMENTO

DE RETROESCAVADEIRA CONFORME TERMO DE CONVENIO DE N9 48/ZOZ1, PROCESSO DE NA

54OOOj3O9Z9 /ZOZ\-24-24 INCRA. PLATAFORMA MA|S BRASTL Ne 922597 /2021 CONVENTO STCONV DE Nq

":,1/2021. fUNTo A PREFEITURÂ DE ELDORADO oO Cana;Ás. para atender as necessidades de acordo

"5 especificações contidas neste Termo de Referência.

O Município de eldorado do Carajás, conforme último censo do IBGE possui uma população 33.460 habitantes,

.- eldorado a cada ano vem se destacando na economia paraense como a cidade da pecuária (gado de corte e gado

iriteiro) e da agricultura (Milho como principal, Soja, mandioca, e o cacau [Em torno 800ha de área de cultivo

beneficiadal IDH:0,632 /20L0. Objetivo Final: Atender as demandas da agricultura como um todo, cultivo,

produção, etc.,

PÚBLICO ALVO: A aquisição dos equipamentos agrícolas assegurará aos produtores as condiçôes necessárias para

rnelhorar a produção, além de acesso aos demais serviços da política inunicipal de desenvolvimento econômico da

-: iauitura.

Fortalecimento do setor agropecuário com ênfase nos assentamentos de toda região em nosso município. Onde

necessitam grandemente desse pleito para atender suas reivindicações e seus direitos básicos.

oBOBLEMA A SER RESOLVIDO: Mitigar as dificuldades e apoiar oferecendo assistência nos assentamentos e aos

iL.s no cultivo de suas lavouras nessas comunidades, no qual é fundamental para as cadeias produtivâs se

rortalecerem.

RESULTADOS ESPERADOS: Com Aquisição dos equipamentos pleiteados propiciará vários beneficios à agricultura

familiar, à pecuária e os demais eixos agropecuários do município de Eldorado do Carajás (PA), entre os benefícios,

cito: cultivo mecanizado, condições de aumentar a produtividade em suas áreas; apoiando as atividades dos

assentados rurais do município; melhorar a forma de cultivo de produtos da agricultura familiar no município.

3,1. A contratação, obieto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais

ne 1,0.520 /2002 e ne 8.666/7993, l-ei Complementar ne 123 /2006, decreto 10.024 de 20 de Setembro de

' ' ,) : demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas

demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo:

bciçs 4t 20 'pa! e qLte lcdçs ye,iorn e sl,'5orll . o fioo ao SINqOR ter rjl? '

Rua da Rio vermelho o o1- Centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do CaíêJás/PA
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PREFEITLIRA DE ELDORADO DO CARA.IÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

01

.,. trs produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de compra/serviço

espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;

5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 90 noventa dias.

5.3. A fiscalização e aceitação do obieto serão do órgão responsável pelos atos de controle e

. ir,stlação do contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade

Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos

depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

5,4, Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as

especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos

agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não

sejam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou serviços

'' : especificação.

5.5.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente

aceitação.

a 1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos serviços.

-.-:. À Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos,

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada,

ficando a mesma ciente de que as certidões epresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas

.,lzo de seus vencimentos.

Itoios 4L2o:'Poro que todos,,lêjorn. e solboa o rioo do SENHOR Íez ljto

Rua da Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás/PA

N DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

ÂQUISIÇÁO RÉTROESCAVADEIRA: MOTOR MiNIMO DE 88 HP,

04 ctLtNDRos, TRANSMISSÀo MÍNIMA DE 04 lELoctDADEs,
RoDÂs DIÁNTETRAS coM srsrEMÁs HIDRÁuLIcÁs voLUME DE

ABÂSTECIMENTo MINIMo DE 125 LtrRos, CABINE coM ÂR-
coNDIctoNADo, DIMENSoES pEso opERAcroNAIs MÍNtMAs
DE 8100 KG, cÂpActDADE DA CÁRREGADEIRA MiNIMA DE

CAçAMBA DE MÍNIMA DE 1,1, PR0FUNDIDÂDE MiNIMÂ DE

EscÂvAÇÀo 4.40, GÂRÁNTIA MÍNIMA D0 FABRTCANTE DE N0
MÍNIMo DE os ANos.

01 xxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXX

,r, 47(), FORIi{A E LOCAL DE ENTRÊGÂ DOS PRODUTOS/EXECUçÃO DOS §ERVrÇOS

6. DO PAGAMENTO

r. VIG DA
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do
t 7- O Prazo de Vigência será ate conforme termo do convenio

t.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de

Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais,

:,riais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

ti.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e

especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de

compra/requisição do Setor solicitante.

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais,

rscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e

equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e

quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo

r-'il no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações

. ,.r|ristas contra a Contratante.

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e

Previdenciárias.

8.7. Providenciar afastamento irnediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer

empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no

desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,

,,i,egralmente, em todos os seus atos.

8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de

obra, a quitação para com a Seguridade Social [CND) e FGTS.

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

\ ão prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a

. i ipeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

8.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados

segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;

lso;as 41 eo 'Pa a qoÍ, todos vejonl. e solbdfi o mào do SENHOR lez Éto '

Ruê da Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 68S24'ooo - Eldorâdo do Carajás/PA
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8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção, durante o

prazo de execução dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços confornle disposições do presente contrato;

1.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão

nc fornecimento do presente Contrato.

8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com

\-' 9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a

Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

prestação.

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada e

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

. 
,\ disciplina das infrações e sanções administrativas aplicár,eis no curso da licitação e da

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Eldorado d jás, 26 d.e Março de ?022.

TIAGO pEREIRA Assinado Ce íorma di

cosrA:ooe 1 ea26r4? ãllf :oor[i:r&,

gital

Responsável

Legal

lsoias 41.20:'pdlc qae tcdos veüfi. e salba,,l . o tido do s€NrrOR fe" 15ao '

Ruê dâ Rio vermelho o 01- Centro - km 1oo, CEP: 6852r,-ooo - Eldorâdo do cârâjás/PA
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Usuárif§IO JOSE ALED(O VITORJNO
cPF:2aV,.952ae
l7t13t29»"çE.32-v.6.119 Sair do Sistema --
CadER#EtL -âpigina prim.ipa!
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

ionsultar Proposta

2220I - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Convênio 92259'112021
I)ados th Prol:rosta
Plano dc Tratralho

Drd;

E&ssru0slrrrgú,
Modalidade Convênio
Subtipo do lnrtrumento Não possui subtipo
Shu.çIo d. Cont .t çlo NOfmal

Em execução
Sltuaqão

Empônhaclo SimPublicâção Não Publicado Proporta vh Fluxo
Auiohátlco nao

_im.Ío do conv.nlo 92259712021 Núm.ro d. Propo3te 05079312021
llúm.ro lnt.mo do
ÔÍqào 27016t2021
t{úm.rodoPÍoc..ro 54000.13092912021-24

Lista de Documentos Digita lizados
Nenhum registro foi encontrado.
proponontê CNPJ 84.139.633/0001-75 - MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS Detalhar

Executores
Nenhum registro foi encontrado.
Fund.m.nro L.g!r PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 424 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016
órgão 49OOO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
órs.ovrncur'do 22201 - lNSTlT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Justificativa

Ca ractsdzaçto dot
intaraaret raciprocoa

O Município de eldorado do cara.jas, conforme último censo do IBGE possui uma
população 33.460 habitantes, eldorado a cada ano vem se destacando na economia
paraense como a cidade da pecuária (gado de corte e gado leiteiro) e da agricultura
(Milho como principal, Soja, mandioca, e o cacau (Em tomo 800ha de área de cultivo
beneficiada) IDH:0,632/20í 0. Objetivo Final: Atender as demandas da agricultura como
um todo, cultivo, produção, etc

Públlco alvo
Fortalecimento do setor agropecuário com ênfase nos assentamentos de toda região em
nosso município. Onde necessitam grandemente desse pleito para atender suas
reivindicaçôes e seus direitos básicos.

https://voluntarias.pl6taformsmaisbr6sil.gov.br/volunt8riaíConsullarProposia/Rosultadoo6Consult8D€PropostaDotalhsrP.oposta.do?idProposta=... Í/2





17lO3l2O22OAt40 D€talhar Proposta

PÍobl'mâ e ae' 
'osolvido Mitigar as dificuldades e apoiar oferecendo assistência nos assêntamentos e aos

agricultores no cultivo de suas lavouras nêssas comunidades, no qual é Íundamental
para as cadeias produtivas se fortalece rem.

R6aultadoa oôperadoa

Com AquisiÇão dos equipamentos pleiteados propiciará várros beneÍícios à agricultura
familiar, à pecuária e os demais eixos agropecuários do município de Eldorado do
Carajás (PA), entre os benefícios, cito: cultivo mecanizado, condições de aumenlar a
produtividade em suas áreas; apoiando as atividades dos assentados rurais do
município; melhorar a forma de cultivo de produtos da agricultura familiar no município

Rer.ção ontre a pÍoposo A aquisição dos equipamentos agrícolas assegurará aos produtores as condições
o.os objotivoi s necessárias para melhorar a produção, além de acesso aos demais serviços da política
drr.rízo' do prosÍama 

municipal de desenvolvimento econômico da agricultura.
Câtêgoria6 Equipamentos

Obj€to do Convánio
Aquisição de equipamento/ou máquina para melhoria da trafegabilidade em estradas
vicinais no Município de Eldorado do Carajás.

Capacldad€ Tácnica e
GeÍenclsl

o município de eldorado possui capacidade técnica e gerencial para, manuseiar o os
equipamento e dar manutenção nos mesmos

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Neúum registro foi encontrado.

oBw
Oporã por OBTV

Permitê OBTV do tipo
'OBTV para oSim Não

Dados Bancários
Bânco BANCO DO BRASIL SA
Agência 4140-8 Conta 213187

Sltuação
Conta
Regularizada

oâta da úhilnâ
ModiÍcaÉo 0314312022 00:00:00

Oêscíção
A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está
pronta para ser movimêntada.

Datas
O8tâ da Propostr 09t12t2021
Osta Asslnaturâ 3011212021
Data lnícro dê visência 3111212021

6t2023
7t2023

valores

-§ 5íí.000,00 Valor Global
R$ 501.000,00 Valor de Repasse
R$ 10.000,00 Valor da Contrapartida

R$ í0.000,00 Valor Contrapartida Financeira
RS 0,00 Valor ContÍapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação
Anexos de comprovação da contrapartida
Nenhum registro foi encontrado.
Cronograma orçamentário do valor do repasse
Ano Valor (trUt)

2021 R$ 501.000,00

https://volunlarias.plalâÍormamaisbrasil.gov,br/voluntaíaVConsuharProposta/ResultadomdrsrrltâDePropostaDetalhaíProposta.do?idProposta=... 2?2
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
TNSTIÍ, NAC, DE COLOMZACAO E REFORMÂ ACRARIA

PtÁÍÀfoÀv^ rDRÀsll

N" / ANO DA PROPOSTA:
0507931202t

OBJETO:
Aquisição de equipamento/ou máquina para melhoria da trafegabitidade em estradas vicinais no Municipio de Eldorado do
Carajiis-

CARACTERIZAÇÃO DOS TNTERESSES REC|PROCOS:
O Municipio dc eldorado do carajas, conforme üIimo ccnso do IBGE possui uma poputação 33.4ó0 habitartes, eldomdo a cada

ano vcm
se destâcando na economia paraense como a cidade da pecu{íria (gado de corte e gado leitciro) e da agricultum (Milho como
principal, Soja, rnandioca, e o cacau (Em tomo 800ha dc área de cultivo beneliciada) IDH:0,632/2010. Objetivo Final: Atender
as demandas da agricultura como um todo. cultivo, produção, etc

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRÀMA:
aquisição dos equipamentos agrícolas assegurará aos produtores as condiçôes necessárias para mclhorar a produçào, alêm de

acesso aos demais scrviços da política municipal de desenvolvimento econômico da agricullura.

PUBLICO ALVO:
Fortalecimento do sctor agropscuário com ênfase nos assenlamentos de toda região em aosso municipio. Onde necessitam
grandernente desse pleito para atender suas rcivindicações e szus direitos básicos.

PROBLEMÂ A SER RESOLYIDO:
Mitigar as dificuldades e apoiar oferecendo assistência nos assentamentos e aos agricultores no cukivo de suas lavouras nessas

comunidâdes, no qual é funtlamental para as cadeias produtivas s€ foÍalecerem.

RESULTADO§ E§PERADOS:
Com ÀquisiçÀo dos oquipamentos pleiteados propiciará vários bencficios à agricultura familiar, à pecuária e os demais cixos
agropccuários do municÍpio de Eldorado do Carajás (PA), entrc os bcncflcios. cito: cultivo mccanizado. condições de aumentar
a produtividade cm suas árcas; apoiando as atividades dos asscntados rurais do municÍpio; mclhorar a forma dc cultivo de
produtos da agricultura familiar no município

1 - DÂDOS DO CONCEDE,NTE

CONCEDENTE:
22201

NOME DO ÓRGÃO/óRGÃO SUBORDTI{ADO OU UG:
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

CPF DO RESPONSAVEL:
ri64.702.992-53

NOME DO RESPONSAVEL:
AVEILTON SILVA DE SOUZA

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
FOLHA 31, QUADRA 07.LOTE 22

CEP DO RESPONSAYEL:
6E507-590

Rêlatório emitido êm 17liil2í22 08:45:42 Página 1 de 6



2 - DADOS DO PROPONEN'I'E

PROPONENTE:
8.1.r39.631/000r-75

RAZÂO SOCIAL DO PROPONENTE;
MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS

ENDEREÇO JURÍ»ICO OO pnOpOtÍENTE:
RUA RUA RIO VERMEL}IO, QD O5I, O I, EDIF PRF-DIO DE ESQUINA

CIDADE:
ELDORADO DOS CARAJAS

UF
PA

cÓDIGo
MUNICiPIO:
0377

CEP:
6E524000

E.A.:
Administraçào
Pública Municipal

DDD/TEI,EFONE:
94991 32lU7E

BANCO:
OOI . RANCO DO BRASIL SA

AGÊ,NCIA:
4140-8

CONTA CORRENTE:
21318?

CPF DO RXSPONSAVEI,:
702.629.262-53

NOME DO RESPONSA!-EI,:
IARA BRACA MIRANDA

ENDEREÇO DO RF],SPONSÀVEL:
AVENIDA CARAJAS, 126 . CENTRO

CEP DO RESPONSAVEL:
68524000

Relatório emitido em 1710312022 O8:45:42 Página 2 de 6



4 . I)AI)OS DO EXECUTOR/VÁLQBES

VAI,()R GT,OB,{LI R§ 5l r ,000.00

VALOR DA CONTRAPÀRTIDA: RS t 0.000,00

VAI,()R DOS REPÀSSE§:
^no

Valor

2021 RS 501.000,00

\/AI,OR DA CONTRAPARTII)A FINANCEIRA: RS 10.000,00

VAI,OR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: R$ 0,00

VAI,OR DE RENDIMENTOS DE API,ICÂÇÁO: RS O,OO

INICIO DE \TIGENCIA: 3t t2t202l

FIM DF, VIGÊNCIA: 29 0612021

uGÊNCIA Do CoNvÊNIo: 2023

Relatório emitido em 1710312022 O8-45:42 Página 3 de 6



5. PI,ANO DI.] ]-RABALH()

l\feta n": I

Especificação: aquisiçàodcequipamcntos

tlnidade dc Medida: IJN Qusntldade; I .0 \Ialor: RS 5tI.000,00

InícioPrevisto: 3l/l2i202l Tórmino Prcvisto: 29106 2023 Valor CIohrl: RS 5l r.000,00

TIF: PA Munic{pio: 0377 - ELDORADO DOS CA-RAJAS CEP: 61J524-000

Endereço: rua rio vennelho q 51 n'01{

Etapa/Fase n": I

EspeciÍlcação: aquisiçàodeequipamcntos

Quantidede:
1.0 un

Valor:
R$ 5 n .000.00

Início Preüsto:
31/12/2021

Término Previsto:
29/06t2023

6 - CRoNOGRÁMA DE DESEMBOLSO
INSTIT. :{AE, T'E COI,ONIZ,{CAO E REFORI\ÍA AGRARIA

MÊSDE§EMBOI-SO: Janeiro ÀNO: 2022

META N": I VALOR DA METAj RS 501 ,000.00

PARCELAN": I

DESCRIÇÀO: aquisição de equipamentos

OR Do REPASSIi: R$ 501.000.00

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MT'NICIPIO DE ELDORADO DOS CARÀJÁS

MÊs DEsEMBoLSo: F-cvereiro ANO: 2022

META N'': I RS r 0.000,00

VALOR DO REPASSE: R$ 10.000,00 PÂRCEL-A N": I

Relatório emitido em 17|OA2O22 08'.45:,42 Página 4 de 6

lvnron on vnra,
DESCRIÇÀO: aquisição dc equipamentos



8. PLANO DE APLTCAÇÂO DETALHADO

9. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLÍDADO

DESCRIÇÃO DO BEMISERVIÇO: aquisiçào de equipâmenrôs

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Rccursos do Convênio NATUREZA DÂ DESPESA: 44e052

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: rua rio vermelho

CEP: 6E524-000 UF: PA I!ÍUNICÍPIO: 0377 . ELDORADO DOS CARAJAS

tlNlD.ADE: un QIJANTIDADE: 1,00 v. UNITÁRIO: R$ 5l 1.000,00 V.TOTAL: RS 5l L000,00

oBSERV.,{ÇÀo:

NATURN,T-À DA DF,SPESA

Código Total Rccursos Contrapartida Bens c
Serviços

Rendimento de
Aplicâçáo

449052 RS 5l1.000.00 R§ 5l 1.000.00 RS 0,00 RS 0,00

ToT.{L GER-AI,: R$ 51r.000.00
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10 . DECLÁRAÇÃO

Na qualidade de representante lcgal do proponente, declaro, para fins dc provajunto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgâo ou entidade da Adrninistração Pública Federal. que impeça a tralsÍêrência de recursos oriundos
da dotações consignadas ros orçamentos dâ Uniâo, na forma deste plano de trabalho.

Pede Dcferimento,

Local e Data Proponeutc

I I - APROVAÇÀO PE,I,O CONCEDENTE DO PLANO DE TRABAI.HO

Aprovado

Local c Data Conccdente
(Representante legal do Órgào ou Entidade

I2 . ANEXOS


