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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 106/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si 
celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO/FUNAJURIS, e a 
empresa MOVELGAR INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS LTDA., tendo por 
objeto REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 
material permanente (CADEIRA EMPILHAVEt. 
MODELO AUDITORIO EM TECIDO- COR 
PRETA - ITEM 02), para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso conforme o Termo de Referência 
n. 001/2017/DCP-DMP. 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO, inscrito no CNPJ sob o n. 03.535.606/0001-10, 
com recursos próprios (Fonte 100) e do FUNDO DE APOIO AO 
JUDICIÁRIO/FUNAJURIS, (Fonte 240), inscrito no CNPJ sob o n 
01.872.837/0001-93, sediados no Centro Político Administrativo em Cuiabá-MT, 
CEP 78.049-926, nesta capital, neste ato representado pelo Presidente deste 
Sodalício, Exmo. Sr. Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Brasileiro, Casado, 
portador da Carteira de Identidade n. 8665.407 SSP/SP e do CPF sob o n. 
346.327.001-34, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro lado 
a empresa MOVELGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., inscrita 
no CNPJ sob n. 03.720.294/0001-14 e Inscrição Estadual 050/0052824, com 
sede na Rua João Prancutti, n. 88, Caixa Postal 08, Bairro Santa Terezinha, 
Garibaldi/RS, CEP. 95.720-000, neste ato representado pelo Sr. LUIZ ROGÉRIO 
B. ELY, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n. 2024627255 
SSP/RS e do CPF sob n. 368.779.990-53, doravante denominado FORNECEDOR, 
considerando o julgamento do Pregão Eletrônico n. 38/2017, para REGISTRO DE 
PREÇOS, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e 
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 
na(s) quantidade(s) cotada(s) no aludido certame, atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, rio Decreto n.° 7.892, de 23 
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
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1. DO OBJETO 

1.1. 	A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual 
aquisição de Materiais permanentes: (CADEIRA EMPILHÁVEL MODELO 
AUDITÓRIO EM TECIDO- COR PRETA - ITEM 02), visando atender as 

necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especificados 

nos Termo de Referência, ANEXO X  do edital de Pregão Eletrônico n° 

38/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA, PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS 

PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
	

o 
2.1. 	O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 

fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 

que seguem: 

Empresa: MOVELGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. 
CNP): 03.720.294/0001-14 	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 050/0052824 
Endereço: Rua João Prancutti, n. 88, Caixa Postal 08, Bairro Santa Terezinha 
Cidade: Garibaldi/RS 	CEP: 95.720-000 
Telefone: (54) 3462-6500 	E-MAIL: movelgar@)movelgar.com.  br 
Nome do Representante Legal: LUIZ ROGÉRIO B. ELY 
Carteira de Identidade: 2024627255 	órgão Expedidor: SSP/RS 
CPF: 368.779.990-53 

2.2. 	O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 

fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 

que seguem: 

Item 
do 
TR 

MOVELGAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. 

ITEM Especificação 
Marca Modelo 

Unidade Quant. Valor Un. Valor Total 

02 

CADEIRA 
EMPILHÁVEL 
MODELO AUDITÓRIO 
EM 	TECIDO- 	COR 
PRETA 	- 	ITEM 
EXCLUSIVO 	PARA 
ME/EPP 

MEDIDAS 
APROXIMADAS: 
Altura: 	entre 	900 	E 
g3Ommm 
Largura/Profundidade: 
à partir de 425x480mm 

Cadeira 

MOVELGAR 701 UNI. 120 R$ 158,80 R$ 19.056,00 
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empilhável; 
• com tubos de 
aço carbono e solde 
sem rebarbas nc 
acabamento; 
• com 
travessa/travamento 
nas pernas para evitai 
a abertura; 
• com 
capacidade 	de 
resistência 	de, 	nc 
mínimo, 120 kg; 
• tratamento 
anticorrosivo e pintura 
eletrostática epóxi na 
cor Preta ou cromada; 
• tecido macic 
e resistente no assentc 
e encosto, com perfeitc 
acabamento, na cor 
preta; 
• com forro na 
parte 	inferior 	dc 
assento, parte dac 
costas do assento € 
sem rebarbas; 
• espuma corr 
densidade D45 com nc 
mínimo 5cm de 
espessura e/ou espuma 
injetada; 
• com sistema 
que evita o atrltc 
quando empilhada. 
• Pés 
emborrachados 	OL 
deslizadores em nylor 
e policarbonato; 

Modelos 	referência 
Estrelamar 	(modelc 
lazio), ou outro modelc 
equivalente. 

Garantia 	 da 
fornecedor de, nc 
mínimo, 03 anos.  

	

2.3. 	A entrega do material deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) 
dias após o recebimento da Nota de Empenho. 

	

2.4. 	O local de entrega está definido no Termo de Referência. 

	

2.5. 	O modo de recebimento e aceite estão definidos no Termo de 

Referência. 

	

2.6. 	Outras condições da entrega do material estão definidos no Termo 

de Referência. 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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3.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste 
instrumento, correrão pela seguinte dotação orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 03.601 - Funajuris 

Fonte: 100/240 

Programa de Trabalho: 036 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.1.1 

Projeto/Atividade/Operação Especial: 2007 - Manutenção dos Serviços 

Administrativos Gerais 

4. VALIDADE DAATA 

	

4.1. 	A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir 
de sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

S. ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

	

5.1. 	A Gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do Tribunal 
de Justiça/Departamento Administrativo, nos termos das normas que regem 
a matéria e normatizaçôes internas. 

	

5.2. 	A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua 
vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador, poderá 
ser utilizada por órgãos e entidades da Administração. 

	

5.3. 	Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de 
Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao órgão 
gerenciador/Departamento Administrativo. 

	

5.4. 	A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica 
condicionada aos seguintes pressupostos: 

a) Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor. 

b) Anuência expressa do fornecedor. 

c) Não exceder a 100°k (cem por cento) dos quantitativos dos itens 
ou lotes do instrumento convocatório. 

	

5.5. 	O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de 
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes 
que aderirem. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

	

6.1. 	São Obrigações da Contratante: 
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6.1.1. Solicitar empenho dos materiais em momento oportuno e 

conveniente de acordo com as quantidades necessárias; 

6.1.2. Receber e conferir os materiais de acordo com as exigências do 
Edital; 

6.1.3. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após o recebimento 
definitivo do bem e se estiver devidamente instalado, ressalvando os 
casos em que por falta de condições adequadas a contratada fique 
impossibilitada de concluir seus serviços; 

6.1.4. O documento fiscal deverá estar devidamente atestado e instruído 
com as certidões de regularidade fiscal entregues pelo licitante 
vencedor; 

6.1.5. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos; 

6.2. 	São Obrigações da Contratada: 

6.2.1. Entregar os materiais do ANEXO-I, conforme descrição do Item 
MODO DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO do Termo de 
Referência, ANEXO 1 do Edital; 

6.2.2. Apresentar os materiais licitados novos e embalados 
adequadamente. 

6.2.3. Apresentar declaração de idoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública, devendo cémprovar regularidade fiscal; 

6.2.4. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções 
administrativas. 

6.2.5. Informar na Nota Fiscal, em campo complementar, o número da 
Ata de Registro de Preços, o número da Solicitação de Empenho e da 
Nota de Empenho, o Identificador do processo, o nome do fiscal do 
contrato, bem como a descrição e a marca do material solicitado. 

a) Caso sejam os materiais do anexo 1 divididos em 02 empenhos, a 
serem enviados para o 10  grau/instância e 20  grau/instância, enviar 
uma nota fiscal respectivamente para cada empenho, sob pena de 
não recebimento do material ou o cancelamento da nota fiscal, cujos 
custos estarão à seu encargo. 

6.2.6. Ao receber a Nota de Empenho caso a contratada deseje solicitar 

prazo de prorrogação de entrega ou troca de marca, deverá fazê-lo 
em até 10 (dez) dias contados a partir da data do recebimento do 
referido documento, sob pena de indeferimento do pedido ou 
aplicação de multa. O pedido deverá ser formulado apresentando: 

a) As justificativas supervenientes acompanhadas de documentos 
comprobatórios. 
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b) Em caso de descontinuidade do material, apresentar carta do 
fabricante informando os motivos; 

c) A informação de manutenção do preço ou a readequação 
financeira; 

d) A informação de manutenção do prazo de garantia ou alteração 
do mesmo; 

e) A informação do prazo de entrega que julga necessário na 
prorrogação, bem como no pedido de troca de marca; 

f) No caso de pedido de troca de marca, suspende-se o prazo de 
entrega do material à contar da data da protocolização do pedido 
até a decisão Presidencial, voltando a fluir até o prazo final da 
cláusula G do Termo de Referência, ANEXO X, do Edital. 

6.2.7. Caso não se apresente os documentos e resposta aos quesitos "a" 
até "e", o pedido também poderá ser indeferido. 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO 

	

7.1. 	A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, 
em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar 
a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

	

7.2. 	Os preços registrados-  poderão ser revistos em decorrência de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o 
custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as 
negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

	

7.3. 	Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) 
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores 
praticados pelo mercado. 

	

7.4. 	O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado 
pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

	

7.4.1. 	A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem 
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação 
original. 

	

7.5. 	Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 

	

7.5.1. 	liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

1. 
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7.5.2. 	convocar os demais fornecedores para assegurar igual 

oportunidade de negociação. 

	

7.6. 	Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

	

7.7. 	O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. 	descumprir as condições da ata de registro de preços; 

7.7.2. 	não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

7.7.3. 	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

7.7.4. 	sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de 
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e 
órgão(s) participante(s). 

	

7.8. 	O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 
7.7.1, 7.7.2 e 7.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

	

7.9. 	O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

7.9.1. 	por razão de interesse público; ou 

7.9.2. 	a pedido do fornecedor. 

8. PENALIDADES SOBRE A LICITANTE CONTRATADA 

	

8.1. 	ADVERTÊNCIA: 

8.1.1 	Advertência pelo não cumprimento de Cláusula Contratual, 
desde que não interfira no andamento normal do serviço ou sua 
conclusão e não traga prejuízos econômicos e funcionais a este 

órgão; 

	

8.2. 	MULTA: 

8.2.1. De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato a 
cada reincidência do motivo determinante da aplicação da 

penalidade de advertência; 
8.2.2. De 2% (dois por cento) ao dia até o limite de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor das mercadorias nos casos de atraso 
injustificado de até 05 dias nos prazos de: 

I. Na entrega do objeto licitado; 
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II. Na montagem; 

III. Na substituição do objeto licitado; 

IV. Na prestação dos serviços de assistência técnica; 

	

8.3. 	De 2% (dois por cento) ao dia até o limite máximo de 20%, sobre 
o valor total da obrigação pendente, nos casos de atraso e/ou recusa 
injustificada acima de 05 dias nos prazos de: 

I. Na entrega do objeto licitado; 

II. Na montagem; 

III. Na substituição do objeto licitado; 

IV. Na prestação dos serviços de assistência técnica; 

8.3.1. Após o 150 dia de atraso do prazo previsto para entrega ou 
substituição do objeto licitado, sem justificativa aceita pela 
Administração, o objeto será considerado como inexecutado; 

	

8.4. 	De 10% sobre o valor total da obrigação pendente nos casos de: 

I. entrega parcial dos objetos licitados; 

II. montagem parcial dos objetos licitados; 

W. não substituição de objeto recusado ou com vícios, 
desde que configure inexecução parcial; 

IV. entrega de material com defeito de fabricação, 
danificado e/ou incompleto; 

V. outras hipóteses inexecução parcial do CONTRATO; 

	

8.5. 	De 20% sobre o valor total do contrato nos casos de: 

I. recusa injustificada em iniciar a entrega dos objetos 
licitados; 

II. recusa injustificada em montar os objetos licitados; 

III. recusa injustificada em entregar a totalidade dos 
objetos licitados; 

IV. outras hipóteses de inexecução total do CONTRATO; 

	

8.6. 	O contratado estará sujeito ainda às seguintes sanções 
administrativas: 

1 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública; 

II - Suspensão temporária de participar de licitações e 
impedimento de contratar com o Poder Judiciário; 

	

8.7. 	A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 
oportunidade de ampla defesa por parte do contratante, na forma da lei. 
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9. PAGAMENTO 

9.1. 	O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o 
aceite definitivo dos equipamentos pelo Fiscal do Contrato; 

9.2. 	Na entrega ou quando os equipamentos forem levados para 
conferência no DMP, estes deverão estar acompanhados da Nota Fiscal. O 
documento fiscal deverá conter as especificações dos objetos entregues, 

a(s) marca(s) e respectivos números de série; 

9.3. 	Apresentada a Nota Fiscal eletrônica de Venda caberá ao Fiscal do 
Contrato e ao DMP atestá-la, nos termos do Item MODO DE ENTREGA E 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, encaminhando-a ao para pagamento; 

10. FISCALIZAÇÃO 

10.1. 	Os órgãos signatários fiscàlizarão o exato cumprimento das 
cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento. 

10.2. 	A omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá o 
fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos que são de sua 
competência. 

10.3. 	Cada órgão participante ou aderente deverá indicar o fiscal-gestor 
do contrato. 

10.4. 	Será Gestora da Ata de Registro de Preço para o Tribunal de 
Justiça, a Srta Mariana Rodrigues dos Santos, Chefe da Divisão de Compras. 

10.5. 	A fiscalização para os itens ficará a cargo do servidor 
CLAINILTON AGUIAR LEITE, matrícula 25309 e como fiscal substituta 

servidor REINALDO MARTINS TEIXEIRA, matrícula 28.847. 

11.CONDIÇÔES GERAIS 

11.1. 	As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para 
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do 
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência n. 01/2017/DCP-DMP, 
ANEXO AO EDITAL. 

11.2. 	É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 10  do art. 65 da 

Lei n° 8.666/93. 

12. FORO 

12.1. 	Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 
para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, 
renunciando-se qualquer outro. 
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12.2. 	 E assim, para firmeza e validade do pactuado, a presente 
Ata de Registro de Preços de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 
contraentes e por duas testemunhas. 

Cuiabá-MT, 31 d outubro de 
	

7. 

Desembargador RUI 
	

'OS R EIRO 
Presidente do TRIBU 1 DE) STIÇA 

CONTRA ANTE 

Sr.LU" RO? RIQB.ELY 
MOVELGAR INDÚSTIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. 

FORNECEDOR 

Testemunhas: 

1 - MARIANA-RODRIGUES DOS SANTOS - matricula n.11.627- GESTORA DA 
ARP 

RG: )OCGLS&PWÍ 
CPF:4O.9- 	j, JI 

R LEITE, matrícula 25309 - FISCAL DA ARP 2 - CLAINILTON 

RG: 
CPF:V2 flÁ 3O 

cwk'' íc 
3 - REINALDO MA 

RG: 
CPF: G. Q3Z1 
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TERMO DE GARANTIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 38/2017 - CIA. 0022355-31.2017.8.11.0000 

A empresa MOVELGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., CNPJ: 
03.720.294/0001-14 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 050/0052824, por intermédio de 
seu representante legal o Sr. Legal: LUIZ ROGÉRIO B. ÇLY, Carteira de 
Identidade: 2024627255 SSP/RS e CPF: 368.779.99p-53-•Eómpromete-se a 
prestar garantia dos produtos, nos seguintes termos: r 

a) Entregar os certificados de garantia juntamente com os objetos para os 
produtos que assim o exigirem; 

b) A assistência técnica, quando necessária, far-se-á no local onde estiver 
instalado o equipamento, sendo de responsabilidade do licitante 
contratado a sua retirada e a devolução nos respectivos locais caso haja 
necessidade do conserto fora do local, correndo às suas expensas o 
transporte. 

c) Informar a retirada do material objeto de assistência técnica ao Fiscal e 
ao Departamento de Material e Patrimônio - DMP. 

d) Durante o prazo de garantia dos materiais, estabelecida em 01 (um) 
ano para os itens 03, 04, 05, 06, 07 e 08; de 02 (dois) anos para 
o item 01, e de 03 (três) anos para o item 02 - o Fornecedor ou sua 
Assistência Técnica credenciada prestará os serviços de assistência 
técnica aos equipamentos adquiridos, com ajustes, reparos necessários e 
manutenção corretiva dos respectivos equipamentos, cujas despesas 
correrão por sua conta; 

e) Constatada a necessidade de substituição do equipamento defeituoso, o 
fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias para a retirada. 

f) Após o recolhimento do equipamento ou material defeituoso, 
providenciar a troca no prazo de 15 (quinze) dias. 

g) A contratada fica obrigada - durante o período de garantia e em caso de 
necessidade de substituição de produtos e/ou componentes que não 
mais existam no mercado, ou que estejam fora de linha de fabricação em 
razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo, o 
fabricante não mais o produza - a proceder à substituição por produtos 
e/ou componentes tecnologicamente equivalentes ou superiores. 
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h) A substituição de um produto/equipamento, nos casos referidos acima, 

estará condicionada a autorização do Presidente do Tribunal de Justiça. 

i) Em caso de danificação estrutural (parede, portas, calçada, etc) durante 

a entrega de materiais, é de responsabilidade do contratado a integral 

reparação e limpeza do local onde fora entregue. 

Cuiabá, 31 de outubro de 2017. 

au 

LI Z ROGÉRIO 0. ELY 
MOVELGAR INDÚS RIAtE COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. 

CNPJ: 03.720.294/0001-14 	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 050/0052824 

TABELIONATO DE NOTAS DE CARLOS BARBOSA 
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDt 211- SALA 103- CARLOS BMBOSA-RS- FONE: (54) 341-1373 

Bel. TEREZINHA DAL SANTO- TABEUÃ 

Recon eço a AUTENTICIDADE da ir a 'e LUIZ ROG RI  BO1TONA 
ELY (0116.01.1100002.02064), - 	- com a seta de uso deste 
Tabelionato. Dou fé. ÉmoL:R$_6,20t4ltal:R$ 1,40. 
Carlos Barbosa, segunda-feira, 13 	o d 

\ 	EM , TJ9$I. O \ /1D VERDADE. 
16:05:16 534188-305481 	taj- ià.. 
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