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CONTRATO DE fORI{ECIMENTO DÉ

COMBUSTíVEI' LUBRIFICANTES E

EATERIÂS QUE TiITRE SI CEI.ÉBRÂM O
MUNrcÍHO DE LARÂN'AI. DO 

'ARI,COMO CONTRÀTAT{TE, E A TMPRESA
FOÍO E1DORÂDO COMÉRCIO T

REPRESENTAçÃO LIDÀ, COMO
CONTRAÍÂDÀ TIA FORMÁ Â8AIXO
ESÍAAEtEC!DÀ

Peb presente instrumento e, nos melhoÍes teríros de direito, os no fim assinados, de um lado, coÍno
C(»ITRATÂNTE o MUIüCíPIO D€ tARÂNiÀL DO.rÂm, P$soâ 

'uridica 
de Direito Público tnterno, CNPJ n.q

23.66.9o5^mf€0, situado na Avenida TancÍedo Neves, ne 2.@5, Bairro Agreste, CEP 68.92O-(m,
l"aranial do JaÍi-ÂP, neste ato repíesentado pelo Senhor MÁnOO CIAY DA COSrA SEnnÃO, Preíeito
Municapal, poÍtador da Câlula de ldentidade RG ne 274636/SSP-AP e inscrito no CPF sob o ne

620.367.852{4, de outro lado, como CO TnÂTADA a empresa PosTo €tOOnÂDO coirÉRoo E

nEPn$EI{tAçÃO tTDÀ, CNP, ne 34.934.62OlmOl-lO, com sede a Av. Tancredo Neves, ne 1006 - Centro
CEP 68.920-000, LaÍa ial óo taíilÀP, Íepresentadã pêla Sra. MARIA tUO CIITE i,!ORAES CAVAICÂÍ{TE,

brasileira, viúva, comerciante, natural da cidade de Tamboril - CE portâdor da RG/C.|- n' 131362/87-
SEGUP/CE e CPF (MF) n' 578.142.522-53, residente e domiciliado à Avenida Raimundo Álvares da Costa,

ne:1048, Bairro Santa Rita, CÊP 68.9o6{30,MacaÉ/Amapá, resolvem celebrãr o presente Contrato,
subordinado à legislaçâo aplicável e especialmente a Lei os 8.666/93 e suas alterações posterioret à5

Cláusulas e condições que se obrigam a íespeitaÍ e obedeceÍ.

oÁusutÂ PntMEtRA - Do oarEIo:

1.1. O pÍesente contíato tem poÍ objeto a contratação de empresa para fornecimento de combustiveis
(Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Oiesel Comum, Óleo Diesel S-10), LubriÍicantes e Bateriat
com fornecimento de forma parceladâ. para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Lôranjal do
,ariAP, paÍa o exeÍcÍcio de 2021, conforme descrito no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico 004/2021-
SEMAP/PMU.

cúusutÂ s[6uNDÂ - DA uGENclÂ:

2.1. O pres€nte Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua

assinatura.

cúusutA TÉRcEtRÂ - DAS COI{I)IçÕ€S DE RECTXIME rO DO OB,EÍO:

3.1. O recebimento do obieto de5te intrumento compreenderá dua§ etâpas distintas, a seguir

discriminadas:

3.1.1. RECEBIMEI{TO PROVISÓR|O - no prazo 05 dias pelo responsável do âcompanhamento e
Íiscalização do contrato, pâÍa eíeito de poíerior v€Íificação de sua conformidade com ã5 especiÍicações

constantes neste lnstrumento e na proposta que ocoríerá por ocâsião da entÍega dos pÍodutos no local

indiEados no item 4 do TeÍmo de RefeÍencia.

3.1-2. RECEBIMENÍO DEFIi{|TIVO - Os produtos serão recebidos definitivamente no pra2o de 10 dias,

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quãntidade do material e
consequente aceitação rnediante termo circunstan€iado.
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PREFEÍruRA N.l CPAL DE IIRAXJAL DO'AR
sEcfETlEÂn rcpÁL rE affialrRtcÂo E pLAtEJ rexTo - S€râp

DEp^RÍ^rExlo r c!ÍItA tos É cotfi ârcs
cúusUI.A QUÂRTA: Do PflÁzo T oo TocÂI, DE E IBTGÂ:

4.1. O abastecimento será contínuo e frã€ionado de acordo com as necessidades da Prefeitura Munacipal
de LaÍanial do rari, inclusive os lubrificantes ê baterias;

4.2. Os tickets em litros, quando for o caso, deverão s€r entregues na Secretaria Municipal d€
Administração e Plãneiamento-SEMAP, no horáÍio de expediente compreendido dãs @hoomin às
l2hoomin e de 14h30min à5 17h30min, localizada na Avenida Tanffedo Nêves ne 2.@5 - Bâirro ASreíe
- Laranial do JaÍi-AmaÉ - CEP 68.920-0@, eventualmente em finais de semana com comunicâção
prévia, imediãtamênte aÉs a assinatura do contrato.

4-3. A Contíatada se obíigârá a realizar o abestecim€nto com os combustíveis em quantidades
solichada§. aÉs a requislÉo emitida pela Sesetaria Municipal de AdministrãÉo e Planeramento-
SEMÂP.

4.4. O pÍazo pa.a pagamento será de até 30 (trinta) dias contados dâ data de protocolizaçâo e aceitaÇão
pelo Contratãnte da Nota Fiscal correspondente, de\ridamente atestada pelo fiscal de contrato. O
pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos cÍitérios de recebimento.

4.5. O local de foÍne€imento dos combustÍveis será no município de Laranial do Jari/AP e a empresâ
vencedora deverá possuiÍ poío(s) d€ combustível(isl lo€alizados no mesmo, no Íaio de 10 km da sede.

4.6. Os veículos deverão s€r abastecidos, adequadamente, de forma a peÍmitir o completo desempenho
de suas âtividades.

4.7. O fornecedor deveá fomecer os tickets em litros nas quantidades solicitadas e entregá-los na
secÍetaria Munacipaldê Administração e Planeiàm€nto-SEMAP, quando necessárío.

EM=lxNxVP
Onde:
EM = En€argos moratórios;
N = Í{úrneío de dias eatre a data píevista para o pagam€nto e a do efetivo pagamento;
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CúUSUIÂ OUI,\ÍÍÀ: DAs GOI{DIçÕES DE PAGAMEÍÍTo:

5.1. O pa8amento seÍá eletuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal
eletrônaca no proto€olo do CONTRÂTANTE, à üsta do respectivo ÍeÍmo de Recebimento DeÍinitivo do
objeto contratado.

5.2. As notas Íiscais que apÍesentarem incorreções s€râo devolvidas à CONTRÁÍAOA e seu vencimento
ocoÍrerá em l0 (dez) dias theis aÉs a data de sua apresentação válida-

5,3. O pagamento será feito mediãnte crédito aberto em conta coÍrente em nome da CONÍRÂTADA, no
Banco indicâdo pela mesma.

5.4. A licitante vencedora indicará na nota Íiscayfâturâ o nome do Banco e os números da agência e da

conta-corente para efetivaÉo do pagamento.

5.5. Nenhum pâBamento será eÍetuado enquanto pendente de liquidação quâlquêr obri8aÉo
Íinanceira que lhe Íor impostâ, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a

realustamento de preços.

5.6. O pagâmento se faÍá mediante a apresentação dos documentos de regularidade iunto ao lnstituto
Nacional de Se8uridade SociaylNss e Fundo de Gârantia por Tempo de serviço/FcTs, sem as quais o
paSamento ficará retido.

5.7. No caso de eventual atraso de pagamento, dede que a CONTRÂÍADA não tenha concorÍido de
ãlguma foÍma para tanto, fica convencionâdo que â taxa de âtualizàção financeira devida pelâ

COIÍIRATANTE, entre a data acima reÍerida e a correspondente ao eÍêtivo adimplemento da pârcela,

s€rá mediante a âplicação da seguinte fórmula:
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PRETENNA TiIC?AL TE I.ÀRAIIJAL UIIIE
lccf,EÍlÊa xracpar EE Âm3 ruCÀo € pl.ArcJâErto - sGrâp

r" tÍ EÍo r coaÍln^D3 E coxvÊns
ly'P = Valor da pâícela a ser paga; e
I = índice d€ atuali2àção financeiía = O,(m16438, assim apuÍãdo:

| = íTx/100)
365

| = (6/1([1
365

I = 0,00or 38

TX = PeÍcentual da taxâ anual = 6%

clÁuslJlÂ scxÍa - Do ntt 
^Tóoo 

DE Fonr{EoMEÍúTo Íx)s pR(»rrros

5.1. Ao fim de cada nÉs, a empresa apresentará o RelâtóÍio, contendo a quantidade de combustível
abastecido, incluindo a quantidad€ de combustivel, Ínodelo e place do5 Eículos que foÍâm abastecidos.

5.2. Oerrem constar do RehtóÍio supracitado, as assinaturas do Respondvet pela EmpÍe5ã preíadora do
fornecimento e do rBpoírsárrel pelo abâíe€imento.

5.3. A Nota Fiscal refeÍente ao abaíecimento realizedo dewrá reÍ eínitida peh contratada,
discíiminando a quantidad€ de combustívEl ê e placa do v€kulo que foi ebastecido. quando foÍ o caso.

oÁusura sÉnMÂ - DA FrslcrrEAçÂo oo co rRÀTo;

7.1. A fiscalização da êxêcução d6te ContÍato seÍá exercida por aBente do COI{TRÂTAI{ÍE, devidameÍrte
designado pxtra tanto, ao quâl competirá vêler pela perfeita execuçâo do fomêcimento, em
conformidade com o previsto no Anexo I do Edital do Pregão Êletrônico ne m4/2O21, nâ proposta de
CONTRATÂDÂ e neste instrumento.

7.2. A ÍiscalazaÉo será exercida no interesse da Administração e não êxclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiÍos, por quaasquer irÍegulaÍidadet e, na sua ocoÍrência, nâo
implica co-responsabilidade do Poder Públko ou de seus agentes e prepoíos.

7.3. A CONTRATADA Íica obrigada a aceitaÍ, nas mesmas condiçõ€s contratuais, os acÍéscimos ou
qrpíessfus que se firêÍem necessárias ao obieto do presente Contrato, até 25 % (ünte e cinco por cento)
do yalor iniciâl atualizado deste Contrato.

7.4. É Íacultada a supressão além do limite eslabelecido no item anterior, mediânte acordo entÍe as
paÍtes.

oÁl,5lr1^ olrAvA - (»mcÂçôcs oA coÍÍnATArÍrt

8.1 - RecêbeÍ pÍovisória e dellnitivamente o obieto, conÍorme espêcifiêções, prâzos e coodiçô6
estábelecidas m Edital e sêüs ânexos;

8-2. AcompanhaÍ e firalizaÍ, através de reÍvidor ou comissão erpêcialmênte dêsigmda, o cumpriÍnento
das obri8ôções da CONmATADA, sob os ãspectos quantitâtilro e qualiíicâtivo, anotendo em registro
próprio es íalhes detêctâdâs e comunicando à COI{TRÂTÂDA guaisquer Íatos que, a seu cÍitério, eriiam
rnedidâs corretivas por paÍte d€sta;

8.3. Comunicar à Contretada, poÍ escrito, sobre imperfeições, falhas ou irÍegulaÍidades verificadôs m
obieto fornecido, para que seia substituído, rcpaÍado ou corrigido;

8.4. Atestaí as notâs Íisf,aiífâturds, por sêrvk oÍ competente;

8.5. Proporcionar todas as facilidades paÍa qu€ â CONTRÂTADA possa desempenhar sêus serviços deniro
das noÍmas do contrato;

8.6. EÍetuar o pâgâmento à emprcija a ser contratãdâ de ecordo com o prêço, os pra2os e as condições
estipuladas Íro edatal e na liÍação;

8.7. A Adminiíração não responderá por quâisqueÍ compromissos assumidos pela CONTRATADA coíl
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terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dãno causado a teÍceiros em dêcorrência de ato dâ COiúTRAÍADA, de s€us empregados, prepostos ou
subordinados,

oÁusutÂ Í{oÍ{a - oo$6Açõ€s DÂ coÍitrnArADA

9. Os €ombustíveis deverão ser Íornecidos ãtraués de posto(s) localizados no município de Laranjal do
.lari (AP). com abastecimento de foÍma contínua e ininterrupta, mediânte apresentação obrigâtória da
Guia de Abãstecimento de Combustíveis, epedida e subscrita pelo(a) sêcretáíio(â) da SecÍetaria
Municipal d€ Administração e Planêiâmento-SEMAP, onde deverá constar obÍigetoÍiamente:

- Data de expedição.

- l{úmero scquencial anual dã Guia.

- Dados do veículo a sêÍ abaíecido (MaÍca, Modelo, Placa e Quilomet.agem), dos combustiveis (tipo e
quantidad€) e nome do motorista,

9.2. Os combustiveis fornecidos @eÍão seÍ subnetidos a exame paía fins de comprovaÉo da
observância das mrmas da AssociãÉo Brâsileira d€ NorÍnas Técnicâs - ABMI, das especificaçõês exigidas
e oúros padrô€s de qualidad€ adotados p€lo Gowrno Federal e da Atência ,{acbnal do peróleo - Atlp;

9.3. Não serão aceitos combustírreis adulteÍados ou misturados com produtos não autori2àdos pelos
ór8ãos normâtizaôÍes e fiscalizadores;

9.4. O fornecimento dos combustíveis frcará eíritãÍn€nte limitado às quântidedes especificadas na guia;

9.5. Havendo necesiadade de eventuais acíéscimos na quantidade de combustíveis, inicialmente
eíimados, a solicitaÉo devêrá sêr d€videmênte AutoÍizada pelo gestor deste óÍ8ão;

9.6. ManteÍ durante a erccr.rção do Íuturo contrato, a5 condiçô€s êxigidas, sob penâ de retenção. por
forçâ de lei, dos pagamentos solicitados;

9.7. Responsabilizar-se pelos encergos trabâlhistas, píevidenciários, fiscais, comeíciais e de transporte
Íesuhantes da execução do contreto;

9.8. Responder pelos dano5 causados diretamênte à Administràção ou a teÍceiíos, decorrentes da sua
culpa ou dolo na erecução do contrãto, não excluindo ou redurindo essâ responsabilidade a íis€alizaçáo

ou acompanhamento pela cootrataote.

9.9. SuieitaÍ-sê à ampla e iÍÍestrita fiscalizâção poÍ pãrte da Contratante para acompanhaÍnento da
erecuÉo do contrato.

cúUsUTÂ DÉoilrA . DA DoTÂçÃo oRçÂMEÍ{TÁRI,I:
10.1- A5 de5pesas decorrentes dâ cont.atação correrão à conta da seguinte dotação:

óRcÃo/u6 AçÃO ELTMENTO DE DfSPESÂ fONTE

O2OOO.GAEINEÍE 04.122.@O2:20O3 3390.30.00.00 001moo
0s000-cGcu 06.182.0OO8: 2008 3390.30.@.00 001m00
07000-SEMAP 04.122.0O10:2011 3390.30.@.@ 00100m
08000-sÊMUF 04.123,0O11:2012 3390.30.0O.00 0010000

09000-TMAPA 20.6O8.0O13:2016 3390.30.@.@ 0010000
lMOO.SIMMAÍUR 18.542.0O15:2O18 3390.30.@.m

I t2t2-SEMEO 12.361.0021:2022 3390.30.m.00 11100m
l200GSErNt 15.451.0O25:2028 3390.30.00.m 001m00
14218-FMAS 08.243.0O19:2023 3390.30.00.m 31100@

lSfiN.SETRANS 26.122.0030:2032 3190.30.00.m m10000
I6000,CU LT U RÂ 13.392.m22:2058 3390.30.00.m 00100@
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PREFETTT'RA ruUCPAL O€ IINAIJAL Do..lÂE
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ÍEp er^rExro ÍE @ilR^tos E cortÉttos
17000-st L 27 .872.@23:-2057 3390.30.m.@ 0010000

OÁUSUTA DÉoMA PRIÍUIEIRA. oo vALoR

11.1 - A Contratante pagará à contratada, o velor total de nS 1.075.129,04 (qu.tÍo mllhõcs r.tGrüa G

clmo mll qultÍoccntoi ê ylite c rxryc ÍG.ls G quatÍo ccntrr!61, rêlativo ao valor total dos itens
mêncionados na cláusula pÍimeira e confoíme Íixado nã proposta da vencedora, já incluidas as tâxas,
titulos incidênte5 e deduzido o desconto, se hower, concedido pela CONIRATADÀ

o-ÁusutÂ oÉo A s€Grrí{Íla - DAs pcÍ{ÂUÍ»o€s:
D.f. FicaÉ impedida de lacitâr e contrataÍ coín a União, Estado e Municípios, pek prazo de até 05
(cinco) ams, sem píeiuí2c dâs multas preistas íEste lnstrumento ê das demais cominações reÍeridas
m Art. 87, lV da l-ei nr &666/93, no que coubêr, tarantido o direito prévio dà àmpla deÍesa, a lkitante
que;

al deixaí de entregaÍ â documeítaÉo exigide no €dital;

b) no prâro determinado, não retirar a Nota de EmpeDho;

c) apresentãr docuÍn€nto falso ou fi:er declaraçâo falsa;

dl ens€iar o íetardameÍto da erecução do obieto d€ste ÍerÍno;
el não mantiveÍ a proposta, iniustiÍicadàmente;

fl falhar ou fraudar na execução do contÍato;

8l comportar-se de Ínodo inidôneo;

h) cometeÍ Íraude íiscal.

12.2. A sânção de que trata o subitem anterior podená ser aplacada iuntamente com âs multas previstas
nâ Lcl ÍGdcÍ.| nr 8.6i86/93, conÍorme dimênsionamento abairo, gaÍantido o exercício de préviâ e ampla
defesa:

a) - advertência;

bl - multa de 0,216 (zeÍo virgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorÍência de feto em
desacordo com o proposto e o estabele€ido no edital, até o máximo de 10,6 (dez poí centol sobre o yaloÍ

total da nota de empenho, recolhida no prâro máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada
ofrcaãlmentê;

cl - multa de 1016 (dez poí cento) sobre o valor total do Contrâto, oo caso de inexecução total do obreto
contratãdo, rêcolhidâ no prâzo de 15 (quin2e) dias corridog contado da comunicâção oficiâl;

o-Áusura oÉclMA euaRTA - Do uvRt AcEsso

14.1 - A contratada Íica obrigada a conceder livÍe acesso aos documentos e rêgistros contábeis da
empresa, referentes ao objeto contÍatado, para os servidores do ór8ão ou entidade pública concedente
e dos óÍBãos de controh interno ê externo, conforme art. 43 da PortaÍia lnterminiíerial ns 424, de 30 de
d€zembro de 2016.

cúusutA oÉoMÂ quffra - Do FoRo t oA Pr BttcÁçÂo:

l4-1 - As questões fuoÍÍentes dâ erecução deíe lnslrumento, que não possam ser diÍimidas
admioistratúamente, seÍão p.ocessdas e iulSadâs najustiça Estaduâ|, no Foro dâ Comarca de Laranial

do rara/AP, coÍn exclusão de qualqueÍ outro por mai5 priülegiâdo qu€ sêia.
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oÁusutÂ oÉoMÂ rER(InÂ - DÂ REiosÃo:

13.1 - O presênte Contrato podeÍá s€Í resaindido pelos motivos elencados nos aÍth6 77 G 78 da bl no
E.eGi6/93, e nas Íormas prqriías no .Ít. 7!l da mesma Lei.
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14.2 - S€rá publicado o extrato do presente contrato m Diário OÍicial da União, conforme determina a

Lei ne 8.665/93.

14.3 - Para Íirmeza e validade do que íoi pactuado, hvÍou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias d€
igual teor e forma, para que surtam um ú eúeito, às guais, depoas de lidas, são assinadas pelos

repÍesentantes das partes, CO ÍnAIAllTE e COlfinAÍADÀ e pelâ5 testemunhâs âbairo.

Lran €l do Jaíi - AP. 14 de aà.il de 202Í

do JâÍi -----

-10
nlc

CAVALCAXTE

2.

CPF a5 66q . 912 -63

-

I
rc3to

6ofE

do' CPF lo \z'oq
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COMBUSTIVEIS

Item Unid qtd Valor
UnÍtárlo

Valor
Totâl

01 Gasolina Comum ' lpiranga Lts 203.224 Rs 4,66 R5 947.O23,U

02 Gasollna Mhlvada - Otclean lpiranga l-ts 3.000 R5 13.980,@

o3 Óleo Uesd aISOO - tdraqa Lts 431 0 Rs 4,68 Rs 2-021.572,80

M Óleo Olcscl Sto - lprrarga Lts. 132.5a0 Rs 4,73 Rs 627.103,40

VabÍ Totâl (Íra. nrftõ.. t k .í!to. a lm n{ ..&..itoe G oat!|rta ,tab a S!]to
cürtavcl RS 3.6o9.6$,oil

ótEos tuBRrflcÁNÍEs

Item Derrlção Qtd
ValoÍ

Unltárlo
Valor Total

01
Óbo lubÍílc.ntc SÂt lsürr{t (8alde com 20 lt} -
lpiÍanga

Balde 530 Rs 375,@ Rs 198.750,m

Ólco lubd0cemc SAE ls}l{t (Embalagem de 01

It) - lpiÍenga
Lts 400 R5 19.00 Rs 7,6m,m

o3
dleo luHfi..ntc 2íMo (Êmbalâgem de 0l lt) -

lpirânga
400 Rs 19,m Rs 7.600,00

M Óleo lubdltcentc lor,l|o gntétlco (Balde com
20 h) - lpiran8a

Balde 10 Rs 780,00 Rs 7.8OO,m

05 Óleo lubdflcamc EP !n (Bãl& com 20 lt) - Ealde 80 Rs 415,00 Rs 33.200,m

o6
Ólco Lubílficaíttc EP qt (€mbalagem com ol
litro) - lpiíanga

Lts 200 R5 2r,m R5 4.20O,OO

o7 Ólco HldÍârlko 68 (Balde com 20 lt) ' lpiranga galde 40 Rs 3m,m R5 12.0(n,m

08
Óbo (fhddol dc Fírlo (Embàlãtem com yDínl)
- lpiranga

Lt5. 50 Rs 19,s0 Rs 97s,m

09
Óbo lEddol dG ÍÍclo (Embalagem com
1.00oml) - lpiranSa

Lts. 50 RS /rc,m R5 2.mO,O0

10
Ólco lubrlflcantc 2 Tcmpos, (Embalagem com

50oml) - lpiíanga
Lts. 2ü Rs 11.00 Rs 2.2m,0o

l1 Ólco lubd0cemc 2 Tcmpos, (Embalagem com
l.oooml) - lpiranga

Lts. 2.048 R5 20-so Rs 41.984,m

72 6Íara (8alde com 20 kg) - lpiranga Balde 20 Rs 29s,00 RS 5.9m,00

13
Ag.nte R.duto. Uqrddo do ÓrHo dG Í{ittotaírlo
Autornotivo lAnLÂL (Bãl.te com 20 tt) - lpiranSa

Balde 100 Rs 65,00 RS 6.600,00

VôloÍ Total (Trczentos e tÍlnta mll ofto(entos e nove reôisl Rs 33O.8rXr,OO

Tofll 16104/2021 16136

tleicÍição

Rs 4,66

Unld.

n,

Lts.
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14 Eateria de lí)A - Moura Und 50 RS 790,m R5 39.500,00

15 BatcÍla dG lÍnÂ - MouÍa Und 50 Rs 6s0,oo R5 32,500,00

16 Und 30 R5 s90,00 Rs r7.700,m

2t Und 30 R5 41s,m Rs 12.4so,m

22 BateÍla de 75Â - Moura Und 30 Rs 467,m Rs 14.010,00

23 Bateria dc 60Â - Mouía Und 30 Rs 326,m Rs 9.780,00

24 BateÍla dê a8A - Moura Und 30 Rs 3@,00 Rs 9.000,00

Valor Total {Cento e tÍlnta e mll novecêíÍos e quãrenta Íealsl R9 r34.9l|o,m

)

-1!i(t

EofS l6lM/2O21 16:.36

Unid.

Bateíla de 9OA - Moura

Bateíia de 704 - MouÍa


