
oBJETO: Locação do imóvel para Íuncionamento de anexo dos coneios, situado na P'aÇa da

Liberdade, S/N, no Distrito de Cisterna, Souto Soares-Bahia, este imóvel medindo 15m'(quinze metros

quadrados), composto por 01 compartilhamento e 01 banheiro, conforme interesse da Secretaria

Municipal de AdminisÍaÉo Geral, deste Município.

Contratado: KEILA MAGGY SOUZA ALVES, inscrita no CPF Cadastro de Pessoas FÍsicas sob o n'
033.5,44.41F69 e portador do RG. n' 11.910.07626 SSP/BA, Residente e Domiciliada na Praça da

Liberdade, S/N, Casa, Distrito Cisterna , Souto Soares-Ba' CEP: 46.990-000.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAI DE SOUTO SOARES

Âv. José Sampalo, ns 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 -TeleÍax: (0751 311*2150 I 2128

coMrssÃo DE LtclrAçÃo

Modalidade: Dispensa N" 010/2023PMSSDl

Repartiçáo:
02 - Secretaria Municipal de Administração Geral

Julgamento

coMrssÃo:

od

Dala:0210112023

CPL e Equipe de Apoio instituÍda pelo Decreto/GP N" 37712023.

Amaury Batista Júnior
Presidente da CPL

rlei A d Souza José Fá ra de Souza

M bro mbro



ESTADO OA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soeres - 8ahia, CEP 46.990'«)0
CNPI 13.922.554/0001-98 -Telefax: (075) 3339-2150/ 2128

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" Ol0/2023

Souto Soares/BA, 02 de Janeiro de 2023

Da: Secretaria Municipal de Finanças
Para: St. Licitações e Contratos

Senhora Secretária,

Diante da necessidade venho solicitar a Locação de imovel para servir a Secretaria Municipal de

Administração Geral deste Município.

SUGE ES:

Constitui objeto do presente contrato, a locação do imóvel para funcionamento de anexo dos coneios,

situado na Éraça da Liberdade, S/N, no Distrito de Cisterna, Souto Soares-Bahia, este imóvel medindo

15m' (quinze 
'metros quadrados), composto por 01 compartilhamento e 01 banheiro, conforme

interesse da Secretaria Municipal de AdministraÉo Geral, deste Município'

Solicitamos ainda deste setor financeiro, através do Setor Contábil, a prévia manifestação sobre a

existência de recursos orçamentários próprios para cobertura das despesas, com vistas à deflagraçáo

do Processo de Dispensa de Licitaçáo.

mente,

de uza
Se a Municipal nças

I



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nr 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 45.99O{O0

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefâx: (0751r339-2L5O 12128

DESPA DE MATIV CUST PREVI DE RSOS O ME

Prezado Senhor Secretário,

Souto Soares - BA, 02 dê Janeircde2023

Em atenção ao despacho de v. Et'., e objetivando a instrução do presente.proce-sso, informamos que

ãri.t"-oôtrçao orçamentária para cobertira q? ge-spe:? no vator mensal de R$ 300,00 (trezêntos

,áài"i, pá*ir".Ao o vator gfoúal Je n$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), consignada na seguinte

dotaçáo orcamentária vigente:

AsdespesasdecorrentesdaexecuçáodestecontratocoÍrerãoporcontadaSeguintedotaçáo:

Unidadeorçamentária:02.02.o1-SecretariaMunicipaldeAdministraçáoGeral.
Ãçào, Z-OOA'- Desenvolvimentá e Manutenção das Ações da Sec. de Administração Geral'

ôiÃin-".çao Éconômica: 339036.00 - Outíos Serviçôs de Terceiros - Pessoa FÍsica.

Fonte: '1500

Dep m de Contabilidade

ll



Senhor Presidente da Comissáo Permanente de Licitaçáo,

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao processo administrativo' autuado

íU á." OiOl2O23, previstâs no árt. Zq inciso X da Lei 8.666/93, aúorizo o andamento do referido

procêsso e encaminho a V. Sa. para as providências decorrêntes

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. .,osé Sampaio, ne 08, C€ntro, Souto Soares - Behia, CEP 46.990'{n0

CNPJ 13.922.554/OOO1-98 - Telefax: (075) 3339'2150 / 2128

AUTORIZA CÃO PARA ABERTU RA DO PROCESSO DE DISPENSA OE LICITA cÃo

Souto Soares - BA, 02 de Janeiro de 2023.

ANDRÉ LUIZ SAM CARDOSO
Prefeito MuniciPal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT OE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 45.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax; (0751 1339-2L50 1 2128

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

1 - A solicitação do Processo Administrativo ao qual este documento se integra, trata-se da locaçáo do

imóvei para flncionamento de anexo dos coneios, situado na Praça da Liberdad.e, S/N' no Distrito de

ôúeinà, Souto Soares-Bahia, este imóvel medindo 15m2 (quinze metros quadrados), composto p-or 01

árJ"Àiinàr"nto e 01 banheiÀ conforme interesse da §ecretaria Municipal de Administraçáo Geral,

deste MunicÍpio.

Pelo quanto apresentado, damos encaminhamento ao processo abrindo-o:

ATO DE DISPENSA DE LICITAçÃO No 010/2023PltssDl

Proposta
.t - Proponente - KEILA MAGGY SOUZA ALVES, inscrita no cPF Cadastro de Pessoas Físices sob o

n. 033.544.41$69 e portador d-o'nã n;rt.sto.o76-26 SSP/BA, Residente e Domiciliada na Praça da
'iioáiO"a", 

S/N, Casa, Distrito Cisterna, Souto Soares-Ba' CEP: 46 99G000'

2-ALocaÉodoimóveltemovalormensaldeR$3oo,oo(trezentosreais),perfazendoovâlorglobal
de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)'

O valor proposto está dentro do praticado no mercado' sendo' pois' Íazoável e adequado'

As hipóteses de dispensa de licitaÉo com base no artigo 24, inciso X, da Lei 8,666 de 2,1 de,iunho dê

ígg3 e alterações posteriores, slndo que essas são consideradas exemplificativas, podendo se

estendêr a outros casos.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, n! O& Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'000

CNPJ 13.922.554/OOO1-98 - Íelefax: (075) 333+2150 / 2128

PARECER DA COM ISSÃO

Amaury A Batista Júnior
Presidênte da CPL

Souza José Fábio

Diante das consideraçóes mencionadas e com base nos princípio1d1!9q1i9.'.*' Economicidade e

Éfrciência, além dos fatos anolados é que emitimos PARECER FAVORAVEL à contratação e

enã"rinhã a Vossa Senhoria o Processo Administrativo no O'lOt2O23, para que seja emanado o

Parecêr Jurídico sobre a possibilidadê da contrataçáo por Dispensa de Licitaçáo, visto o preceituado

ná ártigo 24, inciso X, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteraçóes posteriores.

Souto Soares - BA' 02 de Janeiro de 2023'

coMrssÃo:

Souzaod roMembro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. losé Sampâio, ne 08, Cêntro, Souto Soeres - Bahia, CEP 45.990{100

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telêfax: (0751 3339'2L5O 1 2128

PARECER JURíDICO

é o entendimento que elevo à consideração superior'

5 ares - BA, 02 de Janeiro de 2023

Lucas Tadeu de Oliveira
Assessor Jurídico
OAB-BA sob o no 30.358

Consulente: Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA'

Ref. Processo de Dispensa de Licitação no 0í0/2023PMSSDI

Trata o presente expediente sobre a contratação para a locação do imóvel para funcionamento de

anãio Aàs coneios, iituaOo na iraça da Liberd-ade, S/N, no Distrito de Cisterna, Souto Soares-Bahia'

este imóvel medindo tsm' liuiniã Àetros quadiados), composto por 01 compartilhamento e 01

banheiro, conforme interesse dã Secretaria Municipal de AdministraÉo Geral, deste Município'

No direito brasileiro, apesar da regra geral ser o dever da AdministraÉo Pública licitar os serviços e

obras de que necessita p"r" 
" 

aoni"",ição das suas finalidades, a própria constituição Federal ressalva

ã pã"siUlf ü"0" da dispensa da obrigatoriedade do certame licitatório'

o legislador ordinário, dentro da razoabilidade, estabeleceu os casos de dispensa e inexigibilidade de

Éit"iao, respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8'666/93'

os casos de dispensa, exempliÍicados no artigo 24 da Lei 8.666/95, ocoÍrem quando há inviabilidade de

competição, sendo lícito ao,".-"drin',"trrdor agir movido pela discricionariedade, visando, única e

exclusivamente ao interesse público

Embasado na fundamentaçâo do aÍL. 24,

X.paraacompraoulocaçãodeimóveldestinadoaoatendimentodasfinalidadesprecípuasda
administraçáo,cujasnecessidadesdeinstalaçãoelocalizaçáocondicionemasuaescolha,desdeque
o pr"ço 

""p 
comiatÍvel com o valor de mercado' segundo avaliação prévia'



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CIP 46.990'{D0

CNPJ 13.922.554/OOO1-98 -Íêlefax: (075) 3339'2150/ 2128

Dts SA OE LICITACÃO N" 010/2023PMSSDI.

o Prefeito Municipal de souto soares, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e

constitucionais:

Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 24 X da lei 8.666/93, a situação de dispensa de licitação

no presente processo, em consonância coim o despacho formulado pela Comissão- Permanente de
'iúiirça", 

visio manitestação no parecer lurídico. Em coiseqüêncja a CoNTRAT-ADá a sÉ KEILA

MAGGY SOUZA ALVES, inscrita no CPÉ Cadastro de Pessoas Físicâs sob o n' 033 5+4 41S69 e

õãd; ão Éõ. nJrr.gio.Olçi1 SSP/BA, Residente e Domiciliada na Praça da Liberdade, S/N,

õãsã, óistrito Cisterna, Souto Soares-Ba, CEP: 46.990-000, convocada para assinatura do contrato no

prazo de até cinco dias.

Souto SoareíBA - BA, 02 de Janeiro de 2023'

ANDRÉ LU|z SAMPAIO CAROOSO
Prefeito MuniciPal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. Joré Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soerês - Behia, CEP tf6.99O{D0

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (07513339'2L50 12128

HOMOLOGACÃO/ADJ U DICACÃO

Em face do parecer supra, tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades legais

HOMOLOGO o Termo de Dispensa de Licitaçáo, acolhendo o parecer jurídico, elaborado a pedido

desta municipalidade, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos_e AoJUDIC_O, em favor da

ooNTRATAóA a SÉ. KETLA MAGGY souzA ALVES, inscrita no CPF Cadastro de Pessoas Físicas

sob o n. 033.S44.4.t 5.69 e portador do RG. n' í 1 .910.076-26 SSP/BA, Residente e Domiciliada na

Érãçá à. Liberdade, S/N, Câsa, Distrito cistema , Souto Soares-Ba, CEP: 46.99G000, Locação do

imãver para funcionamenio de anexo dos coneios, situado na Praça da Liberdade, S/N, no Distrito de

Cisterna, Souto Soares-Bahia, este imóvel medindo 15m'(quinze metros quadrados), composto por 01

"órp"rt,inãrà"to 
e 01 banheiro, conforme interesse da Secretaria Municipal de Administração Geral,

deste Município, no valor global de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)'

Souto Soares - BA' 02 de Janeiro de 2023'

ANDRÉ LUIZ M CARDOSO
Preíeito MuniciPal



MINISTÉRIO OA FAZENOA
5;;;ãta.iá àa Rsceita Foderal do Brasll
Éiãàúiãàãrlà-c"ral da Fazenda Nacional

CERTIDÃoNEGATIVADEDÉBlToSRELATIvosAo§TRIBUToSFEDERAISEÀDÍV|DA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: KEILA MAGGY SOUZA ALVES
CPF:033.544.41569

RessalvadoodireitodeeFazendâNaciona|cobrareinscreverquaisquerdÍvidasde
;;;;;;;;ilúr;" do sujêito passivã acima identiÍicado que viarem a seÍ apuradas' é certificado que

náo constam pendências ua a", norà, Íelativas a crédítos tributários administrados pela Sec.etaria

lr-n""",tã Éederat do erasir (RÉài'e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoriâ-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)'

Esta certidão se refere à situaçáo do sujeito passivo no.â.m,bito da RFB e da PGFN e abrange

inclusive as contribuiqÕes sociais previstas nas alÍneas 'a' a 'd' do pàtag,"Ío único do art. í 1 da Lei no

8.212, de 24 deiúlho de 1991.

A aceitagáo desta certldão está condlcionada à verlficação de sua autentlcidade na lntemet' nos

endereços < http://rfb 'g ov. bÊ ou <http://www' pgft 
' 
gov 

' br' '

Certidão amltida gratuitamelte-cpln base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1'751' de 211012014'

É.iiio, aióg'rrr+a oo oiaQ+lotl2tlâ31-hora e data de BrasÍlia>'

Yálida até 03107 t2023.
cãáioooe controle da certidão: 9855'938E'B/í:!D'0E09

Oualõuel. rasura ou emenda invalidará estê documento'



Páglna 1de 1

PO'ER. JUSICIÁRIO
JÚSTIÇÀ DO TÊÀBÀLIIO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR,ABÀÍJIÍISTÀS

Nome: KEILA MAC'GY SOUZA AI'VES

CPF: 033 .544.4f5-69
Certidão 1": 457 946L3 /2022
ExpediÇão: t9/72/2022, às 09: o2:34

validade: r7 /06/2023 - 180 (cento e

de sua expedição.
oitenta) dias, contados da data

certifica-se que KErr,À uÀGGY sogzÀ ÀLvEs ' inscrito(a) no cPF sob o n"

033.544.415-69, NÃo coNsTÀ como inadimplente no BaÍlco Nacional- de

Devedores Trabalhistas'
certidão emitida com base nos arts ' 642-A e 883-A da ConsolidaÇão

das Í..,eis do Trabalho, acrêscentados pelas Leis ns ' " 1'2 ' 440 / 201)' e

!3.467 /2017, e no Prr.o ol/2}22 ôa cG''T ', de 21 de janeiro de 2022'

os dados consEantses destsa certídão são de responsab i l idade dos

TribunaiE do Trabalho '
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesEa a empresa em relação

a todos os seus eslabelecimentos ' agências ou filiais'
A aceitação deêta certidão condiciona-se à verificaÇão de sua

autenticidade no portal do Tribunal SuPerior do Trabalho na

InterneE (http: / /www ' tst ' j us ' br) '

Certidão emitida gratuitamentse '

rNroR!,ÍÀçÃo TMPORTÀIiI1rE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à idenEificação das Pessoas naturais e jurÍdicas

inadimplentes perantse a 'fustiça do Trabalho quanto às obrigações

esEabelecidas em senEetlça conderratória transilada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas ' inctusive no concernente aos

recol-h j.mentos previdenciários ' a honorários' a custas' a

emolumêntos ou a recolhimentos deteÍminados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados Perante o Ministério Púb1ico do

Trabafho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais tÍtuLos que' por

disposição 1egal, contiver força exeéutiva'

i:r._ta:! . Ê'-1;êstãee: c:::--_:tst j:s''r



GOVERNO DO ESTA.DO DA BAEIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 19 I 1212022 09 :27

Fica certificado que náo constam, até a pÍesente data, psndências de rêsponsabilidade da pessoa física ou jurÍdica acima

identificada' ielativas aos tdbutos administÍados poí esta Secretaria'

Esta certidão engloba todos os sêus estabelecimêntos quanto à inexistência de débitos' inclusive os inscritos na DÍvida

Ativa, de competência da ProcuraJorià Geral oo Estiado, rêssalvado o direito da Fazenda PÚblica do Eskdo da Bahia

cobraÍ quaisquer débitos quB viêrem a ser apurâdos posteriormente'

Ceúidão Negativa de Débitos Tributários

(EmitldapãraoseÍeitosdosarts.113E114daLei3.956ds11dedezembroda1981.Código' Tributário do Estado da Bahia)

Certidáo No: 20227 107 1 1 1

AAuTENTICIoADEoESTEDocUMENToPoDESERcoMPRoVADANASINSPEToRIAS' '''- 
ra2ÉuúnlÀs ou vte NrenNET, NO ENDEREçO http://wlyw.sêÍaz.ba.gov.br

Válida com a apresenlaçáo conjunta do csrtáo original de in§criçáo no CPF ou no CNPJ da
' 

Secretária da Àeceita Faderal do MinisléÍio da Fazsnda'

NOME

KEILA MAGGY §OUZA ALVES

CPF

033.54/..4rÁ9

INscRÇÂO ESTADUÂL

PÁgina 1 dc I RelceÍtidaoNegôtivÀ.ÍÉ

Emltida em 1gt12l2}2z,conforme Portârla no 9'.18/99, sendo válida por 60 dias, contado6 a Partir da data de sua

emlssão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

SOUTO SOARES
CNPJ: 13.922.554/0001-98

BA
Talefone: (75) 333+21 28

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão passada êm cumprimento ao despacho do (a)

Sr (a) Diretor (a) da DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,
dalada em 2011212022, sob processo de no e certidão
sob no 120212022.

Certmco que o contribuinte inscrito neste município sob n" í00000Of55, consta arrolado em nome dê (a) :

Contribuintê: KEILA MAGGY SOUZA ALVES
CPF/C.N.P.J: 033.544.41S9
Énà"i"i", DT CTSTERNA Nfu S/N BAIRR9 zoNA RURAL cEP 46990000 coMPLEMENTo LoTE oUADRA

Em firmeza de que eu, oDlRLEl APRIGIO DE SOUZA RG 1612804047, Passei esta, a qual vai assinãda e

ãont"riá, po1. ,i., encenada e subscrita pêlo (a) Sr (a) Diretor (a) desta Divisão aPós lançamento dos pagamentos

em nosso cadastro.

Validade da Certidâo de 90 (N ) dias a contar da data de sua emissão.

rdentif icador web | 26659. !202.20221220.N- 55. 1000000{55

http: / /úiÍr. soutosoaies.ba. gov.b!/

F

souro SoARES - E'A,20112120?2



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, n' 08, Prédio, centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - TeleÍax: (075) 3339-2í50 / 2í28

LAUDO TÉCNTCO PARA LOCAçÃO Oe |UOVÉU

Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três (O2lO1l2O23), a comissão de avaliaÉo de

imóveis, vistoriou o imóvel da Senhora KEILA MAGGY SOUZA ALVES, situado na Praça da Liberdade,

s/n, Distrito de Cisterna, Souto Soares-Ba, este imóvel medindo 16m'z (dezesseis metros quadEdos),

composto por O.l dependênciâ, para funcionamento de anexo dos correios, conforme interesse da Secretaria

Municipal de Administração Geral, deste Município.

Com base na Lei de Licitaçóes, mais precisamente no arl.24 inc. X da referida norma, a administraÉo

pública possui a discricionariedade de buscar para locação um imóvel que se mostre conveniente e que

atenda a todas as finalidades do setor que necessita do imóvel. Nâo bastante a isso é dever da

administraçáo pautar-se nos princÍpios que regem a administreçáo pública, principalmente os da

conveniência, oportunidade, economicidade e legalidade. A administraçáo pÚblica vem, por meio de

avaliaÉo realizada por esta comissão instituída pelo DecÍeto n" 22412022, descrever com elirema precisão,

as contiçÕes do imóvel a ser locado, apresêntando-se perfeitamente ajustado as necessidades e demandas

da Secretaria Municipal de AdministÍaÉo.

Foram levadas em consideraÉo a localizaçáo do imÓvel, o acesso ao pÚblico, a apresentaÉo do espaço

fÍsico necessário, bem como boas condições de uso. (As paredes, encontra-se inteiÍamente pintadas, com

pintura náo nova, apresentando infiltraçôes em alguns pontos. As instalaçÕes elétricas, com tomadas,

intenuptores e lâmpades devidamente instaledos, funcionando regularmente. As portas, apresentiam

pinturas não nova, porém em bom estado de conservação. o piso é constituido em lejotas de cerâmicas na

qual encontra-Se em regular estado e com todas as peças inteiramente conservados, no qual, é possÍvel

notar pequenas marcas àecOrrenteS do desgaste natural de uso. Foi levado em consideração boa ventilação

e iluminaÉo) principalmente o valor proposto do aluguel de R$ 300,00 (trezentos reais) mensal, o que

condicionàm a escoiha. O imóvel alugado atende as exigências propostas pela AdministraÉo.

Nesse sentido, bem se justifica o aluguel ora pleiteâdo pela administraÉo pública, visto as condiçÕes da

avaliaÉo realizadas pela Comissáo designada para o propÓsito'

É o relatóÍio.

Souto Soares, 02 de Janeiro de 2023.

COMISSAO:

ó

CL^t tu a-
Danlêl HCeiá Damasceno

Aprí
b

odi
Mê

uza

Presidênte

Carlos Al
em

Comissão instituída pelo Decreto/GP N" 22412022

rl n
I

Medeiros



SO-LrrO30^lÉS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

R EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia CEP - 46990-000

CNPJ 13.922.5s4l0001-98 - Telefax: lTsl 333921s0 / 2t28

I

FOTO 1r fachada p.incipal Anexo do5 Correios

RErATóR|O FOTOGRÁFICO- LAUOO TÉCNICO PARA IOCAçÃO OE lMóvEt

PRAçA DA tIBERDADE, s/It, DlsTRlTo DE clsTERNA, soUTo SoARE$BA. (ANExo Dos coRRElos).
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

R EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia cEP - 45990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: lTSl 33392LsO I 2128

FOÍO 2: Sala.
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