TERMO DE CONTRATO Nº001/2020 EM
CARÁTER

EMERGENCIAL,

FUNDAMENTO
FEDERAL

NO

Nº

ARTIGO

13.979

REGULAMENTADA

–

PELA

COM
4º

LEI

COVID-19

,

PORTARIA

MS/GM Nº 356, DE 11 DE MARÇO DE
2020,

PARA

EMPRESA

CONTRATAÇÃO
ESPECIALIZADA

DE
NOS

SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE
MISTA PARA ATENDER À PANDEMIA
DO COVID-19 NA PREPARAÇÃO DE
SALAS

PARA

ISOLAMENTO,

FORNECIMENTO

DE

MÃO–DE-OBRA

E

QUE

CELEBRAM

COM

MATERIAIS

E

EQUIPAMENTOS,
A

PREFEITURA

MUNICIPAL DE IGUAPE E A EMPRESA
MARIANA

CORREA

MADUREIRA

GUIMARÃES –ME.
DISPENSA Nº 227/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 3180/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida
Adhemar de Barros, n.º 1.070– P o r t o d o R i b e i r a – Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
4 5 . 5 5 0 . 1 6 7 / 0 0 0 1 - 64 , neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. WILSON ALMEIDA LIMA,
portador do RG. Nº832.998/SSP/DF, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob nº
043.596.232-91, residente e domiciliado Rua, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
MARIANA CORREA MADUREIRA GUIMARAES - ME, com sede à Avenida Copacabana, 440 - Sala
15. Ilha Comprida/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.678.884/0001-21, neste ato representada,
por MARIANA CORRÊA MADUREIRA GUIMARÃES, REPRESENTANTE LEGAL, doravante
denominada CONTRATADA, regendo-se pelo artigo 4º Lei Federal nº 13.979, que estabelece
medidas de prevenção e combate ao COVID-19, sendo posteriormente regulamentada pela
Portaria MS/GM nº 356, de 11 de Março de 2020 e a proposta apresentada pela empresa, firmam
o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e
aceitam, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela(s) empresa(s):
Cláusula Primeira – OBJETO
01.1. O presente instrumento pretende regular a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
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NOS SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE MISTA PARA ATENDER À PANDEMIA DO COVID19, NA PREPARAÇÃO DE SALAS PARA ISOLAMENTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MÃO–DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, conforme configurações e demais especificações
apresentadas na Proposta da CONTRATADA.
Cláusula Segunda - PREÇO
O valor global do presente ajuste é de R$ 56.288,03 (cinquenta e seis mil, duzentos e
02.1.
oitenta e oito reais e trêscentavos), constante da proposta da empresa, aceito pela CONTRATADA,
entendido este como preço justo e suficiente para os serviços constantes do objeto do presente
instrumento.
No preço combinado entre as partes, estão incluídos além do lucro, todas as despesas e
02.2.
custos decorrentes da utilização de pessoal (transporte, refeições, hospedagem, etc.), veículos,
combustível; bem como todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com a execução dos
serviços objeto deste Contrato.
Cláusula Terceira – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
03.1.
O objeto da presente instrumento de contrato, será recebido como “de acordo” pelo Diretor
do Departamento de Obras e gestor do contrator o Sr Rafael de Barros Leite, portador do CPF nº
256.609.068-85, ao aplicar o carimbo e assinatura no verso da Nota Fiscal.
Constatadas irregularidades na execução do objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:
03.2.
a)
Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) Na hipótese de substituição, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá fazê-lo em
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b)
Se disser respeito à diferença quantitativa ou qualitativa, determinar sua complementação
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
Cláusula Quarta - FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá, mediante a apresentação da fatura correspondente aos serviços
04.1.
prestados, e seguirá o Cronograma de Desembolso estabelecido pela CONTRATANTE.
04.2.

O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente da CONTRATADA:

Banco do Brasil, Agência nº 4656-6 e Conta Corrente nº 14231-x.
As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA
e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma.
04.4.
Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feriados, ou pontos
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de
correção monetária.
Cláusula Quinta - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS
05.1. As despesas decorrentes do presente contrato serão pagas com recursos previstos no
orçamento vigente, conforme a seguinte classificação:
Ficha – 0171; Unidade Orçamentária: 02.12.00; Funcional Programática:10.302.0021.2435; Categoria
Econômica – 3.3.90.39.00.; Destinação de Recursos – 05.000.00.
04.3.
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Cláusula Sexta - VIGÊNCIA
6.1. O presente contrato terá vigência de 8 (oito) semanas a contar da data de ciência pela
CONTRATADA na A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, o prazo de execução do serviço é de 04
(quatro) semanas contando também da data da A.I.S.
Cláusula Sétima - PRORROGAÇÃO
7.1. O presente contrato poderá ter sua vigência prorrogada, nos casos de alteração e/ou acréscimo
do objeto contratado, caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada e justificada, atendendo
ao interesse da Administração Municipal, e respeitadas as regras impostas pelo art. 57, da Lei Federal
nº 8.666/93e suas atualizações posteriores.
Cláusula Oitava – RESCISÃO
8.1. A Prefeitura rescindirá unilateralmente o Contrato, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, salvo motivo de força maior plenamente justificado, caso se verifique qualquer das
hipóteses arroladas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ou nos
casos abaixo descritos:
a) No caso de dolo, culpa, simulação ou fraude, na prestação dos serviços desta avença;
b) Pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas constantes deste Contrato e da Proposta da
CONTRATADA.
Cláusula Nona - PENALIDADES E SANÇÕES
9.1-O não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor, ou nas
condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á a CONTRATADA às penalidades e sanções previstas
na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e, em especial:
a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas irregularidades.
b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor mensal contratado, em caso de falha ou reincidência de
irregularidade nos serviços prestados.
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, pelo descumprimento de quaisquer das
cláusulas deste Edital e do Contrato.
d) Rescisão contratual por inexecução total ou parcial do Contrato.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma
da Lei, perante a própria autoridade que implicou a penalidade.
9.2-Na hipótese de aplicação de multa, é assegurado ao Município o direito de optar pela dedução do
respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado á empresa contratada, ou se não tiver
saldo inscrever na Dívida Ativa do Município;
Cláusula Décima - REGULAMENTO
10.1. O presente contrato regular-se-á pelas suas cláusulas, disposições da lei 13.979/2020, bem como,
subsidiariamente a lei 8.669/93, no caso em que couber.
Cláusula Décima Primeira - DESPESAS
12.1. Serão de responsabilidade da CONTRATADA as despesas decorrentes da utilização de pessoal
(transporte, refeições, hospedagem, etc.), veículos, combustível; tributos de qualquer natureza,
seguros e todas as despesas diretas, ou indiretas relacionadas com a execução dos serviços objeto
do presente contrato.
Cláusula Décima Segunda - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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12.1-Dos Direitos: Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas
condições avençadas; e da CONTRATADA receber as informações necessárias a perfeita prestação
de serviços, descrita como objeto do contrato; bem como perceber o valor ajustado na forma e nos
prazos convencionados pelo presente instrumento.
12.1.2-Das Obrigações:
12.1.3-Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado, e.
b) fornecer à CONTRATADA todas as condições e informações necessárias à regular execução do
contrato.
12.1.4-Sem prejuízo das demais obrigações constantes deste instrumento, a CONTRATADA deve:
c) responder por si, como também por seus herdeiros ou sucessores, em todas as cláusulas e
condições estabelecidas pelo presente contrato;
d) responder pelas ações e omissões de seus fornecedores/prestadores de serviço e pessoas direta
ou indiretamente empregadas no que refere-se a prestação de serviços objeto da presente licitação,
assim como por ações e omissões de seus próprios diretores e empregados. Nenhuma disposição
deste contrato criará uma relação contratual entre qualquer subfornecedor/ subcontratado e a
CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer dos referidos subcontratados;
e) arcar com os custos decorrentes da utilização de pessoal (transporte, refeições, hospedagem,
etc.), veículos, combustível; devendo preservar, indenizar e manter a CONTRATANTE à salvo de
quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, resultante da
prestação de serviços em pauta;
f) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes do contrato;
g) arcar com o ônus de todas as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou securitárias
devidas, incidentes sobre a prestação de serviços objeto deste Contrato;
h) prestar os serviços descritos no objeto do presente processo, de acordo com as especificações da
sua proposta e do objeto contratual;
i) responsabilizar-se pela exatidão dos serviços, pela aplicação de mão-de-obra qualificada,
obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e
quaisquer outras irregularidades ocorridas na execução, apontadas pela fiscalização exercida pelo
Departamento de Obras da CONTRATANTE, ou pessoa por ele designada par tal;
j) aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, facultada a supressão
além desse limite.
l) entregar no Departamento de Obras da CONTRATANTE, no início dos trabalhos, a
respectiva ART/ RRT Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA OU CAU,
devidamente preenchida e quitada.
Cláusula Décima Terceira- DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO
13.1-Integram o presente contrato, independentemente de transcrição:
Anexo I- MEMORIAL DESCRITIVO
Anexo II- PROPOSTA DA EMPRESA
Anexo III- CRONOGRAMA
Anexo IV- PROJETO BÁSICO
Cláusula Décima Quarta- FORO
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14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Iguape, Estado de São Paulo, para dirimir as dúvidas
suscitadas em decorrência da execução do presente contrato, não resolvidas pelas vias
administrativas próprias.
E por estarem de acordo com as condições aqui estabelecidas, lavrou-se o presente contrato em 03
(três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.
IGUAPE, 17 de Março de 2020.

_____________________________
_______________________________________
WILSON ALMEIDA LIMA
Prefeito Municipal
Pela CONTRATANTE

MARIANA CORRÊA MADUREIRA GUIMARÃES
Representante Legal
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome Completo________________________

Nome Completo________

RG N.º

RG N.º

CPF N.º

CPF N.º

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA

Advogado – OAB/SP
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ANEXO I- MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

Contratação de empresa especializada nos serviços de reforma de salas da

Unidade Mista para atender à pandemia do COVID-19, com fornecimento de materiais, mão de
obra e equipamentos.
LOCAL:
1.

Rua dos Estudantes, número 40, Centro, Iguape

Objetivo

O presente memorial trata das obras necessárias para reforma de 3 salas, posto de enfermagem e
área de circulação da Unidade Mista de modo a atender à pandemia do COVID-19.

2.

Recomendações gerais

a.

A fiscalização caberá à Prefeitura Municipal de Iguape;

b.

A Contratada deverá manter no canteiro de obras, uma cópia da ART ou RRT do responsável

técnico da Contratada e uma versão do projeto impressa e aprovada pela fiscalização. Para tanto,
deverá imprimir as folhas de projeto na quantidade que julgar necessária, e encaminhar à
fiscalização para aprovação e visto;
c.

A Contratada é responsável pela segurança do trabalho e do meio ambiente, e está obrigada

a cumprir toda a legislação vigente, estando sujeita à fiscalização também quanto ao cumprimento
desta;
d.

A Contratada deve providenciar para seus funcionários, prestadores de serviço e visitantes da

obra equipamentos de proteção individual conforme preconizar a legislação vigente;
e.

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente as especificações fornecidas pela

fiscalização e pelas normas pertinentes, cujo conhecimento por parte da Contratada é subentendido;
f.

Os materiais só poderão ser empregados após aprovação expressa da fiscalização;

g.

Poderá ser executado o controle de qualidade baseado nas normas pertinentes de todo e

qualquer material, componente e serviço que tome parte na execução da obra, através de ensaios
em corpos de prova e amostras retiradas, por empresa(s) especializada(s), idônea(s), contratada(s)
pela Contratante, e
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h.

Em caso de dúvidas a fiscalização deverá ser consultada e qualquer modificação só poderá

ser feita após anuência expressa da mesma.

3.

Descrição

Conforme apresentado na peça gráfica anexa, deverão ser removidas 9 folhas de porta e batentes
de madeira que serão substituídas por portas de vidro de 10 mm com dimensões conforme peça
gráfica e 1 porta sanfonada que será substituída por outra de mesmo modelo e tamanho. Deverá
ainda ser instalado vidro no requadro existente na divisão entre as atuais salas de emergência e de
suturas.
Deverá ser substituída a bacia sanitária com caixa acoplada existente dado que a mesma encontrase quebrada, além de substituir também o chuveiro e o registro de pressão que o alimenta. Para tal,
será necessário remover algumas peças de revestimento cerâmico que deverão ser devidamente
recompostas.
Todas as lâmpadas fluorescentes tubulares deverão ser substituídas de forma a garantir o perfeito
funcionamento do sistema de iluminação.
O granilite existente no piso deverá ser estucado e polido, conferindo melhor desempenho ao piso
pré-existente e posteriormente resinado.
O armário sob a pia no posto de enfermagem deverá ser substituído.
Para o correto preparo das superfícies para pintura, deverá ser removido e recomposto todo o
revestimento argamassado que encontra-se calfinado e/ou sem condições de receber corretamente a
pintura a ser aplicada.
Por fim, todas as paredes internas deverão ser pintadas com tinta epóxi e as paredes externas, bem
como o teto com tinta látex acrílico.
Ao término de todas as atividades descritas, a obra deverá ser limpa e disponibilizada para uso pelo
Departamento de Saúde.

4.

Aceite

Os critérios de aceitação serão aqueles listados nos critérios de medição dos itens indicados na
planilha orçamentária e as normas nacionais e internacionais que se aplicarem aos materiais,
componentes e serviços que tomem parte na execução da obra.
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5.

Medições

As medições deverão ser realizadas pela Contratada e protocoladas junto à fiscalização para
conferência, sempre no dia em que foi emitida a ordem de serviço à Contratada. Deverão ser
entregues além da medição, a memória de cálculo, o relatório fotográfico, os laudos dos ensaios
realizados e as folhas do diário de obras para o período da medição, sempre no formato fornecido
pela Municipalidade. A nota fiscal somente poderá ser emitida após aceite quanto à medição
apresentada.
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ANEXO IIPROPOSTA DA EMPRESA

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000

GLOBAL

1. ORÇAMENTO
ITEM

BASE

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

UNITÁRIO

TOTAL GERAL

un

10,00

R$ 11,63

R$ 116,30

un
9,00
2
com
17,22
m ferra gens

R$ 49,10
R$ 741,26

R$ 441,90
R$ 12.764,49

CAIXILHARIA
1

EDIF

76001

2
6

EDIF
EDIF

76002
171073

7

EDIF

140103

Reti ra da de fol ha s de porta de
pa s sa gem ou ja nel a
Reti ra da de ba tentes de ma dei ra
Porta de vi dro tempera do 10 mm opa co
Vidro l i so comum, tra nspa rente
i ncol or - espessura 4 mm

m

2

0,48

R$ 158,24

R$ 75,95

m

2

0,17

R$ 30,02

R$ 5,10

un

3,00

R$ 35,72

R$ 107,16

un

1,00

R$ 660,66

R$ 660,66

un

1,00

R$ 172,68

R$ 172,68

un

1,00

R$ 96,48

R$ 96,48

un
un

4,00
27,00

R$ 11,11
R$ 10,98

R$ 44,44
R$ 296,46

HIDRÁULICA
3

EDIF

115005

5

EDIF

106035

9

EDIF

101303

10

EDIF

101442

11

EDIF

100551

ELÉTRICA
12
EDIF
13
EDIF
PISOS

98255
98256

14

CPOS

17.40.010

15

EDIF

138070

Demol i çã o de reves ti mento
cerâ mi co ou s imi l a r
Reti ra da de apa rel hos s a ni tá ri os ,
i ncl usi ve acess óri os
Ba ci a sa ni tá ri a com ca ixa a copl a da
de l ouça bra nca
Chuvei ro ducha model o Jet-s et
metá l i ca ou si mil a r
Regi stro de press ã o, meta l cromado 3/4"
Lâ mpa da fluorescente - 20 W
Lâ mpa da fluorescente - 40 W
Repa ros em pis o de gra nil i te estuca mento e pol i mento
Resi na a críli ca para pi s o gra ni l i te

m

2

120,00

R$ 35,71

R$ 4.285,20

m

2

120,00

R$ 27,06

R$ 3.247,20

m

2

20,00

R$ 4,86

R$ 97,20

m

2

20,00

R$ 36,70

R$ 734,00

m

2

2,52

R$ 52,76

R$ 132,95

m

2

312,65

R$ 80,80

R$ 25.262,12

m

2

210,49

R$ 18,54

R$ 3.902,48

R$ 1.208,24

R$ 2.468,86

R$ 11,47

R$ 1.376,40

PAREDES E TETOS
4

CPOS

03.03.040

16

EDIF

110210

17

EDIF

110229

18

CPOS

33.10.060

19

EDIF

158005

Demol i çã o ma nua l de reves ti mento
em ma ss a de pa rede ou teto
Emboço i nterno - a rga ma ss a de
ci mento e areia 1:3
Azul ejos, junta a marra çã o ou a
prumo - a ss entes com arga ma ss a
col a nte
Epóxi em mas sa , i nclusi ve preparo
Ti nta a críli ca - repi ntura de
a lvena ri a e concreto com retoque de
ma s sa

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8

EDIF

70914

Armá ri o com porta s, reves ti mento
externo e i nterno em l a mina do
mel a míni co

m

2

2,04

20

EDIF

170401

Li mpeza gera l da obra

m

2

120,00

21

A

TOTAL GERAL

EDIF COM DESONERAÇÃO JUL/19 E CPOS DESONERADA 176. ACRESCIDO DE 25% À CARGO DE BDI

ANEXO III- CRONOGRAMA
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R$ 56.288,03

Item

Valor

S1

S2

Caixilharia

R$ 13.398,64

Hidráulica

R$ 1.042,08

1

R$ 340,90

1

R$ 7.532,40

1

Elétrica
Pisos
Paredes e tetos
Serviços complementares
Total

S3

S4
1

R$ 30.128,75

1

R$ 3.845,26
R$ 56.288,03

1
R$ 8.915,38

R$ 30.128,75

R$ 13.398,64

R$ 3.845,26

ANEXO IV- PROJETO BÁSICO
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
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Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
DETENTOR DO CONTRATO: MARIANA CORREA MADUREIRA GUIMARÃES - ME
CONTRATO Nº 001/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REFORMA NA
UNIDADE MISTA PARA ATENDER À PANDEMIA DO COVID-19, NA PREPARAÇÃO DE SALAS
PARA ISOLAMENTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO–DE-OBRA E
EQUIPAMENTOS.
Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins
de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90, da Lei Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
IGUAPE, 17 de Março de 2020.
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
NOME: WILSON ALMEIDA LIMA
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
E-MAIL NSTITUCIONAL: gabinete@iguape.sp.gov.br
EMAILPESSOAL:...........................................................................................................
ASSINATURA:..................................................................................................................
DETENTOR DA CONTRATO: MARIANA CORREA MADUREIRA GUIMARÃES – ME
NOME E CARGO: MARIANA CORRÊA MADUREIRA GUIMARÂES – representante legal
E-MAIL INSTITUCIONAL: mariana.guimaraes@dgm2.com.br
EMAILPESSOAL:............................................................................................................
ASSINATURA:.....................................................................................................................

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído
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