EITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA
ALMEIDA. 265 . CENTRO· CEP 18.185-000 - TEUFAX 15 3278-9700 - CENTRO - PILAR 00 SUL - SP
- ----- ---

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.' 42/2020
PREGÃO PRESENCIAL N.' 07/2020
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 5184/2019
A PREFEITURA MUNICIP
n.' 46.634.47~/000111, d
MARCO AURELIO SOAR
ALFALAGOS LTOA com
inscrita no CNPJ so o n.
por ALESSANDRO
OMI
firmam a presente ta d
PREÇOS N.' 07/202 .
éLÁuSULA

PRIME'i

1.1. A Detentora da
SP, conforme esp
PREGÃO PRESEN
transcrição, para tod

L DE PILAR DO SUL, com sede na Rua Tenente Almeida, n'265, inscrita no CNPJ sob o
ravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr.
S, portador do RG n' 23.096.782-6, inscrita no CPF n.' 110.492.378-54, e a empresa
sede na Av. Alberto Vieira Romão, n'1.700, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais,
05.194.502/0001-14, doravante denominada DETENTORA DA ATA, representada neste ato
GUES GONÇALVES, portador do RG n'18.445.507, inscrito no CPF n.'106.113.748-11,
Registro de Preços, concernente á licitação PREGÃO PRESENCIAL· REGISTRO DE

(O OBJETO)
ta se briga a fomecer MEDICAMENTOS, em atendimento a Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
ificaç s e quantidades constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, do edital do
IAL REGISTRO DE PREÇOS N.' 07/2020 que integram esta Ata, independentemente de
s os ns e efeitos legais.

ITEM

UNo

QT E

DESCRI ÃO

VL. UNIT.

VL. TOTAL

06

frascos

75

Acetilcisteina 20mg/ml xp

5,39

4.042,50

19

compro

Amiodarona 200mg (AFB)

0,49

14.700,00

GEOLAB

72

rolos

Fita de Crepe 16 mm X 50 m

2,32

262,16

MASTERFIX

77

frascos

Haloperidol 2mg/ml. Sol oral (AFB)

2,55

408,00

UNIAO
QUíMICA

115

frascos

Polivitaminicos gts/ped.

2,78

1.251,00

GLOBO

131

compro

Tioridazina 100mg

0,74

4.440,00

UNIAO
QUIMICA

4
6.0 O
OTA

MARCA
UNIAO
QUíMICA

GERAL: R$ 25.103,66 (Vinte e cinco mil cento e três reais e sessenta e seis centavos)

cLÁUSULA SEGUN A ( O PRAZO E CONDiÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO)
2.1 - A Detentora se mp omete a fomecer o objeto em até 07 (sete) dias uteis após a solicitação do Departamento de
Compras, conforme o dis osto no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Pregão Presencial em epígrafe, a ser
entregue na secreta~'a de aúde e Bem-Estar (Av. Papa João XXIII, 1.110 - Bairro Campo Grande - Pilar do Sul- SP) ,
ou no local indicado o at da solicitação.
2.1.1 - A Detentora
res onsabilizará pela entrega do objeto deste certame, sem ônus ao contratante.
2.1.2 - Não será tol rado traso na entrega do objeto deste certame licitatório, ressalvados os casos extraordinários e
relevantes que os ju tifiqu m.
2.2 - O objeto será cebi conforme a seguir:
a) provisoriamente: de
sse da proposta respectiva, será recebido o objeto para verificação de especificações,
qualidade, prazos, p eços e outros dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua
correção;
b) definitivamente: a . s r ebimento provisório, será realizada conferência do objeto e sendo aprovado será efetivado o
recebimento definiti ,co aposição de assinatura no documento fiscal.
2.2.1 - Na hipótese do o jeto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e encaminhado á
autoridade compete te pa procedimentos inerentes á aplicação das penalidades.
de 05 (cinco) dias úteis para
2.3 - O objeto que pres tar irregularidade será devolvido á empresa, que terá o pr
substituir o objeto re eitad .

cx~
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2.4 - O recebimen o do
verificação da sua cbnfo
solicitação da entre do
2.5 - A execução da ta s
2.5.1 - O funcionári desi
Padula Pagianotto, arma
2.6 - A Administraçã rejei
2.7 - O recebimento efini
2.8 - A Detentora d Ata
assumidas, assim omo
documentação reval ada

objeto será controlado por servidor designado pelos setores requisitantes, que farão a
idade com a proposta apresentada, e ainda, quanto ao cumprimento de confonmidade com a
bjeto.
rá acompanhada, confonme o caso, nos tenmos do art. 67 e 73 da Lei Federal n.' 8.666/93.
nado para acompanhar/fiscalizar a execução da referida Ata será a Sra Karia Tathiane Nishi
êutica da Prefeiturà de Pilar do Sul.
ará o objeto fornecido em desacordo com a Ata (art. 76 da lei Federal n.' 8.666/93).
vo não exclui a responsabilidade da proponente, nos tenmos das prescrições legais.
obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações
todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando
e, no curso da ata, algum documento perder a validade.

cLÁUSULA TERCE RA ( O VALOR)

3.1. O valor deste epntrat
considerando valor t ansc
sessão do pregão rese
definidos na c1áusul prim
3.2. Os preços penm nece
cLÁUSULA QUAR

é de R$ 25.103,66 (Vinte e cinco mil cento e três reais e sessenta e seis centavos)
to na cláusula primeira, confonme classificação final da Detentora da Ata constante na ata da
cial, devidamente juntada nos autos do referido processo, correspondendo aos objetos
ira.
ão fixos e irreajustáveis.

(O DESPESA)

4.1. Os recursos fi ance ros para o atendimento ao objeto desta licitação serão processados em procedimento
administrativo intern .
cLÁUSULA QUINT

(DO AGAMENTO)

5.1 - O pagamento evid
recebimento da not fisca
recebimento definiti do
com as especificaçõ s do
5.2 - O pagamento será f
conter na respectiva ota
5.3 - Em nenhuma hipôtes
5.4 - Nenhum paga ent
obrigação financeira ue I
do reajustamento de preço
5.5 - Correrão por cont
trabalhistas e previd nciári

ao licitante vencedor será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da apresentação e
fatura pela Secretaria de Finanças, Planejamento e Patrimônio, bem como, da emissão do
bjeto, devidamente atestado pelo servidor responsável pela fiscalização da ata, de acordo
ital desta licitação, que será realizado na fonma do art. 73, inciso 11da Lei n.' 8.666/93.
to através de crédito em conta corrente a ser fomecido pela Detentora da Ata, onde deverá
calo número da agência e da conta corrente da empresa.
e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços propostos.
será efetuado ao(s) licitante(s) vencedor(es), enquanto pendente de liquidação qualquer
for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito
ou correção monetária.
da licitante vencedora todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
s decorrentes da ~ntrega do objeto.

cLÁUSULA SEXTA DO RAlO)
6.1. O prazo de vigê cia d presente Ata será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
6.2. Durante o praz de lidade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Pilar do Sul não será
obrigada a finmar a~cont atações que deles poderã.o advir, facultando-se ~ realização de .licitação especifica para
execução pretendida, sen o assegurado ao beneficlano do registro preferencla de fomeclmento em Igualdade de
condições.
6.3. Neste mesmo i terre no fica tambêm garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de cancelar a ATA
na verificação de q aisqu r das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos á detentora o contraditório e
ampla defesa.

I

CLÁUSULA SÉTIM

(DA

OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA)

7.1. São obrigações

a De entora da Ata de Registro de Preços:
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7.1.1. Fomecer o obj to, d
qualidade;
7.1.2. Obedecer o PratO de
7.1.3. Arcar com todo~S c
não atender as condiç s d
7.1.4. Pagar todos os ribut
7.1.5. Comunicar à C ntrat
do objeto;
7.1.6. Indicar represe tante
cLÁUSULA OITAVA DAS
8.1. São obrigações a Co
8.1.1. Fomecer todos I s d
8.1.2. Comunicar à eten
supervenientes porve tura
8.1.3. Atestar nas not s fis
8.1.4. Aplicar à Deten ora d
8.1.5. Prestar à Det tora
objeto;
8.1.6. Efetuar o paga ento'
8.1.7. Notificar, por e crito,
8.1.8. Garantir à Dete tora

acordo com as exigências do Edital e seu Anexo I, admijindo-se somente produto de
ntrega do objeto estipulado e cumprir todas as exigências do edital;
stos de entrega do objeto, bem como, reposição ou reentrega nos casos em que o objeto
Edital;
que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;
nte, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na entrega
que responderà perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.
BRIGAÇÕES DA CONTRATANTE)
tratante:
os e especificações necessàrias à completa e correta entrega do objeto;
ra da Ata, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades
rridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento.
is/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
Ata as penalidades, quando for o caso;
a Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessària à perfeita entrega do
Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção;
a Ata o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos de aplicação de sanções.

cLÁUSULA NONA (10 C NCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
9.1. O proponente te~ o s u registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifico,
assegurado o contra itório ampla defesa:
9.2. A pedido, quand :
a) comprovar esta=i possi ilitada de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou força maior;
b) o seu preço regis do s tomar, comprovadamente, inexequivel em função da elevação dos preços de mercado, dos
insumos que com o c sto das aquisições/contratações.
9.3. Por iniciativa da refei ra Municipal de Pilar do Sul, quando:
a) o fomecedor não aceit r reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no
mercado;
b) o fomecedor perd r qua uer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de inte sse úblico, devidamente motivadas e justificadas;
d) o fomecedor não umpri as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) o fomecedor não com arecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preço;
fj caracterizada qualpuer ipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preço ou nos pedidof dela decorrentes;
g) O fomecedor não reti r a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem jLstific tiva aceitável.
9.4. Em qualquer da I hipó ses acima, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
cLÁUSULA DÉCI

(DO CANCELAMENTO

AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS)

de Preço serà cancelada automaticamente por decurso de prazo de vigência.
cLÁUSULA DÉCIM

PRI EIRA (DAS PENALIDADES)

11.1. A Detentora
penalidades previst

Ata que descumprir quaisquer das clàusulas ou condições deste instru'mento ficarà sujeita às
no rt. 7° da Lei n.o 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nO 8.666/93.
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11.2. Nos termos do art. 8 da Lei n.' 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a Detentora da Ata,
garantida a prévia defêsa, fi ará sujeita ás seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez r
to) do valor do Contrato;
c) Suspensão tempo ria d participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão promotor do certame,
por prazo de até 5 (ci co) a os;
d) Declaração de inid neid de para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto perdurarem os
motivos determinante~ da nição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que se I. con edida sempre que o detentor da ata ressarcir a Administração peios prejuízos resultantes e
depois de decorrido o praz da sanção aplicada com base na alínea anterior.
11.3. O atraso injusti Icado na entrega do objeto, sem prejuizo do disposto no § l' do artigo 86 da Lei n' 8.666/93,
sujeitará a Detentora da
á multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte
proporção:
a) atraso de até 30 (t nta) ias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 3 (trin ) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.
11.4. Pela inexecuçã total u parcial do Contrato, poderão ser aplicadas á Detentora da Ata as seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por nto) sobre o valor total ou parcial da Obrigação não cumprida; ou
b) a aplicação de su pens o temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade,
conforme previsto pe~ arti o 7' da Lei Federal n.' 10.520/02.
11.5. A aplicação de ma nalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabiveis. A penalidade de multa poderá
ser aplicada de form isol da ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais
créditos que tenha err face da Contratante.
11.6. As multas pr~vista nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a
responsabilidade da Deten ra da Ata por danos causados á Contratante.
11.7. O prazo para efe
prévia quanto á aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
intimação do interessado.
11.8. O valor das m~as s rá recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação,
mediante guia de r Ihim nto oficial.
11.9. Se o valor da mult ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da primeira
parcela de preço a qpe a etentora da Ata vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
ou, quando for o casf' cob ado judicialmente.
11.10. Após a aplicapão d quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita á empresa e
publicação no Org- de I prensa Oficial (excluidas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o
fundamento legal da puniç o, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro comespondente.
cLÁUSULA DÉCIM

SE UNDA (DA RESCISÃO)

12.1. A presente Afe pod rá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.' 8.666/93, com as
consequências indic das o art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.
12.2. Os casos de escis o contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito á
prévia e ampla defesa.
cLÁUSULA DÉCIM

TE CEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA)

13.1. A presente At não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem a
prévia autorização
con tante.
cLÁUSULA DÉCI
14.1. A Detentora
execução das obri
empregados, prep
terceiros na execuç

QU RTA (DAS RESPONSABILIDADES)
a Ata
açõe
tos
o de

assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
assumidas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus
u subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados á Contratante ou a
ta ata.
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14.2. A Contratante rão
trabalhista, previdenc ária
responsabilidade cabEjrão,
14.3. A Contratante não re
vinculados á execuçãp do
da Detentora da Ata, qe se
14.4. A Detentora da ta m
lhe foram exigidos na icita
cLÁUSULA DÉCIM

QUI

sponderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigaçôes vinculados á legislação tribulària,
u securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e
c1usivamente á Detentora da Ata.
nderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
resente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
empregados, prepostos ou subordinados.
nterá, durante toda a execução do contrato, as condiçôes de habilitação e qualificação que
o.
A (DA GESTÃO DA ATA)

15.1. A gestora da pres te Ata de Registro de Preços será a Sra Karla Tathiane Nishi Padula Pagianotto,
Farmacêutica da Pre itura de Pilar do Sul, nos termos do artigo 67 da Lei de Licitações, ao qual competirá velar pela
perfeita exação do p ctua o, em conformidade com o previsto no Edital, na proposta da Detentora da Ata e neste
instrumento.
15.2. Em caso de vent ai irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do Contrato o agente
fiscalizador dará ciên ia á
tentora da Ata do sucedido, fazendCKJ por escrito, bem assim das providências exigidas
para sanar a falha o defe o apontado. Todo e quaiquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato,
ainda que imposto a rceir s, será de única e exclusiva responsabiiidade da Detentora da Ata.
15.3. A fiscalização e qu trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da Detentora da Ata por
quaisquer irregularid des, execuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, ai incluidas imperfeições
de natureza técnica u aqu les provenientes de vicio redibitório, como tal definido pela lei civil.
15.4. O contratanteyserv
-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, caso os mesmos afastem-se das
especificaçôes do ed tal, s us anexos e da proposta da Detentora da Ata.
cLÁUSULA DÉCIM

SEX A (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)

16.1. Constituirá enlrgo
decorrentes da form~lizaç
cLÁUSULA DÉCIM
17.1. Para utiiização
da nota de empenho
17.2. A existência d
17.3. A Administraç
preços registrados e
Registro de Preços,

I SÉ

xclusivo da Detentora da Ata o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas
deste contrato e da execução de seu objeto.
MA (DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO)

da A

de Registro de Preços as unidades deverão requisitar do detentor, mediante a elaboração

preç
o nã
tive
m

s registrados não obriga a Administração a firmar as contrataçôes que deles poderão advir.
se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a vigência constatar que os
m superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificaçôes e condições da Ata de
mo nos casos que a sua utilização se mostrar anti-econômica ou desnecessário o objeto.

cLÁUSULA DÉCIM

OIT VA (DA PUBLICIDADE DA ATA)

18.1. Até o quinto dia . iI do mês seguinte ao da assinatura da presente Ata, a Contratante providenciará sua
publicação resumid na mprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data, como condição
indispensável para ua efi ácia.
cLÁUSULA DÉCI

NO A (DISPOSiÇÕES GERAIS)

19.1. A detentora dAta
Registro de Preços.
19.2. Os direitos e~espo
público a que está ubme
19.3. Ficam vincula os a
proposta ofertada p la D
19.4. Nos casos o issos

8.88""'9..... .

ssume integral responsabilidade pela entrega dos produtos, decorrente da presente Ata de
sabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta Ata e do regime de direito
'da, na forma da legislação de regência.
sta Ata e passam a fazer parte integrante dele, o Edital que originou a presente licitação e a
TENTORA DA ATA.
plicar-se-á a legislação em vigor, especialmente a Lei n.' 8.666/93, atualizada pelas Leis n's , /

.

C

1
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19.5. A DETENTO
ATA se obriga a manter durante a execução da presente Ata todas as condições de
habilitação e qualific ão xigidas no instrumento de abertura da Licitação.
19.6. O vencimento da v lidade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da DETENTORA DA ATA de
cumprir com os term s co tratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

20.1. O Foro do cont ato s rá o da Comarca de Comarca de Pilar do SuI/SP, excluído qualquer outro.
Para firmeza e valid de d pactuado, o presente termo foi iavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado em ordem, v i assi ado pelos contraentes.

Pilar do Suí, 25 de Março de 2020.

CAETANO SCADUTO ILHO
. rio de Negócíos Jurídico e Tributários

RITA DE CÁSSIA U~IROZ CARVALHO
Secretária de aúde e bem estar

ALfA , GOS LTOA
ALESSANQRO bOMíNGUES GONÇALVES
'--eétentora da Ata

Testemunhas:
Nome:

RG:
CPF:

A GARImOAZEV~OQ BASTOS
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PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: A mpr sa ALFALAGOS Ltda, com MATRIZ sediada à Av. Alberto Vieira Romão,1700 Distrito
Industrial CEP 37. 35-5 6 • Alfenas - Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob nO05.194.50210001-14, Inscrição
Estadual nO016.18 241 050,! FILIAL sediada á Rua 15 de Novembro, 1810- Lote 6 • Quadra 2, Bairro: Vila
Industrial 15 de No emb • CEP:13.385-100 - Nova Odessa - SP, inscrita no CNPJ sbb o nO..05.194.502/0004-67 e
Inscrição Estadual ob n°. 482,081,634,114, neste ato, representada por seu Sócio proprietário, Sr. Natanael
Pereira, brasileiro, sa o, empresário, residente à Rua Amálio da Silva Gomes, nO48, Ap, 106, Edif, Bela Vista
Centro, AlfenaslMG CP nO502.690.546/34, RG nOM·4.112.771 SSPIMG, pelo presente mandato, credencia,

°

OUTORGADO: Sr. Seb stiào Máximo Filho, R.G nOM 6.397.947 SSP/MG, CPF nO034.008.496-00, brasileiro,
casado, supervisor e ve das, residente e domiciliado na cidade de Alfenas - Minas Gerais,
OUTORGADO; Sr. Fri Ueder dos Santos, R.G nOM 7.569.695 SSPIMG, CPF nO000.257.296·67, brasileiro,
casado, representa te c ercial, residente e domiciliado na cidade de Alfenas - Minas Gerais,
OUTORGADO: Sr Elai e Cristina Andrade dos Santos, R.G nO MG 14.769.492, CPF nO 1167.938.156-28,
brasileira, Casada, uxili r de Escritório, residente e domiciliado na cidade de Alfenas - Minas Gerais,
PODERES: Para epre
necessários com r açã
especiais poderes ara
confessar, transigir, firm
atos de bom e com leto

entar o outorgante junto a Órgãos Municipais, Estaduais e Federais, praticar atos
a LICITAÇÕES, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-Ihe ainda,
esistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condiçôes,
compromissos ou acordos, assinar declarações, contratos, propostas, e praticar todos os
esempenho do presente mandato, vedado substabelecimento,
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A presente procur çào em validade até 10/0812020
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