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1.  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1.1  Contratação de empresa especial izada com fornecimento de mão 
de obra, materiais e equipamentos para execução de obra de sistema 
fotovoltaico em estrutura para estacionamento tipo carport nas 
dependências da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasi l (Fundação 
PTI-BR) e de responsabil idade desta, conforme este termo de 
referência, memorial  descri tivo e projetos executivos. 

1.2  A referida contratação será real izada pelo regime de execução em 
lote com EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DO LOTE, modalidade de 
Cotação. Os lotes são divididos conforme a seguir: 
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Lote 1 

- Fornecimento e instalação de estrutura fotovoltaica 
para garagem com capacidade de 130 módulos 
fotovoltaicos (Anexo A, item 4); 

- Casa de abrigo dos inversores e quadros elétricos 
(Anexo A, item 6); 

-  Retirada de 2 postes de i luminação e descarte dos 
mesmos; 

- Infraestrutura para passagem dos cabos do ci rcuito CC, 
cabos do circuito CA e cabo de comunicação dos 
inversores (valeta, eletroduto, caixa de passagem, etc); 

- Lâmpadas LED para ambiente externo (Anexo A, i tem 
7); 

- Projeto e execução do aterramento da estrutura e do 
sistema; 

- Art de projeto e execução da estrutura; 

- Projeto executivo e memorial  de cálculo da estrutura. 

- Projeto executivo da casa de abrigo. 

Lote 2 

- Fornecimento de 52 módulos fotovoltaicos de 350Wp 
ou maior e instalação de 130 módulos fotovoltaicos; 

- Cabeamentos dos módulos (Anexo A, i tem 5.1); 

- Fornecimento de cabos e cabeamentos do circuito CA 
(Anexo A, item 5.2); 

- Fornecimento e instalação de cabos de comunicação 
dos inversores (Anexo A, item 5.3); 

- Instalação dos inversores na casa de abrigo;  

- Fornecimento e instalação de quadro de proteção CC; 

- Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA; 

- Projeto executivo dos i tens do lote 2;  

- Demais materiais elétricos necessários para 
contemplar o descri t ivo (cabos, caixa de passagem, etc). 
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2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  A presente aquisição é necessária para atender as atividades do 
convenio n° 5600060997 (SSEM) e n° 4500057084 (NUPHI). 
Considerando que execução dos convenio é do mesmo centro de 
competência e para fins correlatos, visado otimização dos recursos, a 
contratação do serviço será feita de forma conjunta para procura de 
melhor preço de mercado. 

2.2  No convênio 4500060997 SSEM, a contratação desta obra se faz 
necessária para validar o protótipo em ambiente real  (meta 4), 
operando da mesma foram que seria real izada em campo. No convênio 
4500057084 NUPHI, o sistema fotovoltaico seria umas das fontes 
renováveis para geração de hidrogênio verde (meta 4). 

2.3  A complexidade técnica envolvendo o serviço de instalação de 
estrutura, f ixação de módulos fotovoltaicas e instalações elétricas 
requer empresas especial izadas, onde será necessária aprovação do 
projeto executivo pela CONTRATANTE para l iberação da execução dos 
serviços. Desse modo, reprovações do projeto ou quaisquer outros 
problemas para início das obras consequentemente impactarão no 
cronograma 

3.  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1  Os serviços serão executados conforme os documentos integrantes 
deste termo de referência, sendo parte deles: 

I.  Termo de Referência; 

II.  Memorial Descri tivo (Anexo A, B e C); 

3.2  O sistema fotovoltaico será composto por 130 módulos, dois quais 
78 serão disponibi l izados pela CONTRATANTE. Os 52 módulos restantes 
serão fornecidos pela CONTRATADA sendo que a potência pico deve ser 
de no mínimo 350Wp. O sistema será dividido em 3 inversores de 15kW 
tri fásico 380V, cada um com seu respectivo quadro de proteção CC. No 
abrigo previsto para os inversores, será feita a unificação do CA para 
permitir levar um único circuito até o quadro de interl igação. 

3.3  A CONTRATANTE disponibi l izara os seguintes componentes: 

I.  57 módulos fotovoltaicos Canadian Solar CS3U-340P (l ink 
datasheet: 
https://d140hlzzaoq16w.cloudfront.net/media/sparsh/produc
t_attachment/custom/upload/Canadian-Solar-KuMax-CS3U-
P-5BB-solar-panel-datasheet.pdf); 
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II.  21 módulos fotovoltaicos Canadian Solar CS6U-330P (l ink 

datasheet: https://www.solaris-shop.com/content/CS6U-
330P%20Specifications.pdf); 

III.  3 inversores tri fásicos Ingeteam 15TL M (l ink datasheet: 
https://recursos.minhacasasolar.com.br/MediaCenter/Datash
eet-Inversor-Ingeteam-15kW-15TLM.pdf). 

3.4  O projeto executivo será elaborado pela CONTRATADA após 
assinatura do contrato para aprovação e aval iação da equipe técnica do 
PTI. 

3.5  Os detalhes dos serviços e materiais a serem fornecidos se 
encontram descri tos no memorial  descrit ivo e devem seguir 
rigorosamente os projetos executivos e especif icações. 

3.6  O termo de referência complementa as informações do projeto e 
deverá ser uti l izada como diretriz dos serviços e obras orientando a 
escolha, aquisição, uti l ização ou apl icação de materiais, mão de obra, 
equipamentos e instalações. Poderá ocorrer que as representações no 
desenho não estejam acompanhadas de texto expl icativo, ou o caso 
inverso. Isto, não isentará a CONTRATADA da execução do serviço ou 
apl icação do produto que estiver representado graficamente no projeto 
fornecido. 

3.7  Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos 
integrantes, prevalecerá o projeto executivo, posterior o memorial  
descri tivo e posterior o termo de referência. Em caso de surgirem 
dúvidas, caberá à área gestora esclarecer. 

3.8  Caberá à CONTRATADA analisar detalhadamente os i tens de 
serviços e materiais indicados nas Especi ficações ou nos Projetos e, 
caso perceba alguma inconsistência deverá questionar o responsável, 
ANTES do envio das propostas no prazo sol icitado. 

3.9  Todos os casos apontados serão anal isados pela fiscal ização que, 
em se comprovado a existência de incoerências entre os documentos 
apresentados serão devidamente respondidos. 

3.10  Em toda a documentação fornecida, seja em: projetos, 
especi ficações, etc., a palavra SIMILAR deve ser entendida como 
RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE a todos os requisitos de qualidade e 
rendimento. 
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3.11  Todos os materiais especi ficados ou equivalentes a serem 
incorporados às obras, assim como a execução dos trabalhos, deverão 
ser previamente aprovados pela Fiscal ização. 

3.12  Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 

I.  Às normas da ABNT; 

II.  Às prescrições e recomendações dos fabricantes; e, 

III.  Às normas internacionais consagradas, na falta das normas 
da ABNT. 

3.13  A l impeza do canteiro de obras e retirada de entulhos da área de 
construção deverá ocorrer periodicamente, e considerando: 
Carga/Transporte/Descarga de entulhos. Os custos envolvidos são da 
CONTRATADA. 

3.14  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 
empregados da CONTRATADA e a Fundação PTI - BR, vedando-se 
qualquer relação entre estes que caracterize pessoal idade e 
subordinação direta. 

3.15  Todas as despesas com a execução dos serviços (tais como: mão 
de obra, transporte, al imentação, hospedagem, entrega, encargos, 
impostos de qualquer natureza), incidentes sobre o objeto do presente, 
são de inteira responsabi l idade e risco da empresa CONTRATADA. 

3.16  Os serviços serão real izados nas edificações apontadas em projeto 
e pela fiscal ização, mantendo seu modo e horário de funcionamento 
habitual, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 18:00 horas 

3.17  Todos os danos causados, durante a execução de algum trabalho, 
à infraestrutura, jardins, instalações de lógica, fibras, instalações 
elétricas, calçadas e demais itens e instalações existentes, deverão ser 
perfeitamente reparados pela CONTRATADA, sem ônus para a Fundação 
PTI-BR. 

4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADO 

4.1  A CONTRATADA deverá ter experiência no t ipo de serviço prestado, 
referente às atividades do presente objeto, garantindo as 
condições técnicas e profissionais para a execução do serviço, 
sendo sol icitada a empresa com proposta de menor valor os 
documentos comprobatórios especi ficados nos itens a seguir. 
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4.2  A Contratada deverá comprovar qual if icação técnica conforme 

abaixo: 

I.  Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) em nome da Contratada, onde 
conste no Objetivo Social da empresa, a execução de serviços 
simi lares aos existentes nessa contratação. 

  Na hipótese de o proponente ser estabelecido em outra 
unidade de federação que não o Paraná, a averbação 
do registro no CREA-PR fica dispensada para fins de 
habil itação inicial , contudo, será exigida como 
obrigação contratual, caso for a empresa com menor 
valor de proposta; 

II.  Termo de indicação do(s) profissional(is) responsável(is) 
técnico(os), devidamente habil itado(s), para execução dos 
trabalhos, acompanhado da Certidão de Registro de Pessoa Física 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) em 
nome deste(s) profissional(is) designado(s); 

• O profissional indicado deverá constar como 
responsável técnico também na Certidão de Registro 
de pessoa Física no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA) em nome da PROPONENTE durante 
a execução dos serviços, podendo ser inserido após a 
contratação, até a data de início dos serviços;  

• O(s) profissional(is) indicado(s) pela PROPONENTE 
deverá(ão), se esta for a Contratada, participar da 
prestação dos serviços, objeto da l ici tação, admitindo-
se, excepcionalmente, a substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, sob a 
aprovação do gestor do contrato. 

III.  Para atendimento à qual i ficação técnico-profissional, deve ser 
comprovado, vínculo contratual do(s) profissional(is) indicado(s) 
com a empresa. 

IV.  A comprovação de vinculação dos profissionais com a proponente 
deverá atender aos seguintes requisi tos (esta documentação 
deverá ser entregue quando sol ici tado pela FPTI): 

  Contrato Social , devidamente registrado no órgão 
competente, em que conste o profissional como Sócio; 

•  Contrato Social  ou ata de eleição, devidamente 
publ icada na imprensa (em se tratando de sociedade 
anônima), em que conste o profissional como Diretor; 

•  Cópia atual izada da Carteira de Trabalho (CTPS) em 
que conste a l icitante como contratante do 
profissional; 
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•  Cópia da Certidão expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) da Sede ou Fi l ial da 
l ici tante onde conste o registro do profissional; 

•  Cópia autenticada do contrato de prestação de serviços 
em caso de profissional contratado; 

•  Declaração de contratação futura do profissional 
(desde que acompanhada de declaração de anuência 
desse profissional). 

V.  Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo Conselho 
Regional Engenharia e Agronomia (CREA), que comprove que o(s) 
PROFISSIONAL(IS) designado(s), com a responsabil idade técnica 
para exercer as atividades do presente documento, tenha(m) 
executado - para órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal, Distri to Federal, 
ou ainda, para empresa privada (não se admitindo atestados de 
fiscal ização, supervisão ou coordenação da execução da 
obra/serviço), onde conste a execução de sistema fotovoltaico 
microgeração estrutura garagem: 

• Para a comprovação de acervo em nome do 
PROFISSIONAL, não é necessário que a Certidão de 
Acervo Técnico (CAT) esteja em nome da 
PROPONENTE, sendo aceita(s) as certidão(ões) em 
nome de outro PROPONENTE, desde que o 
PROFISSIONAL conste como responsável técnico. 

• Deverão constar, na(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico do profissional, os seguintes dados: data de 
início e término dos serviços, local da execução, nome 
do contratante, nome do responsável técnico e seu 
respectivo número de registro no CREA, descrição e 
quantitativo dos serviços executados. 

VI.  Para a qual i f icação técnica da empresa, deverá ser apresentado 
ao pelo menos 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido 
por órgão ou entidade da administração pública di reta ou 
indireta, federal, estadual, municipal, Distri to Federal, ou ainda, 
por empresa privada (não se admitindo atestados de fiscal ização, 
supervisão ou coordenação da execução da obra/serviço) em que 
conste a execução de rede de sistema fotovoltaico microgeração 
modal idade garagem. 

VII.  A Fundação PTI-BR se resguarda no direito de di l igenciar todos 
os trabalhos apresentados na(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico. 
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5.  LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1  A execução do serviço deverá ser real izada próximo à planta de 
Hidrogênio da Fundação PTI-BR, local izado no Bloco 14, Espaço 01 – 
Sala 01, na Avenida Tancredo Neves, 6731 - CEP 85.867-900 - Bairro 
Itaipu - Foz do Iguaçu (PR). 

5.2  O prazo de execução dos serviços é conforme tabela a seguir: 

Lote Descrição Prazo 

Lote 1 Entrega para aval iação e aprovação do 
projeto executivo e ART de projeto e 
execução da estrutura. 

2 semanas 
após 
assinatura do 
contrato 

Execução do lote 1. 45 dias após 
aprovação do 
projeto 
executivo 

Lote 2 Entrega para aval iação e aprovação do 
projeto executivo e ART de instalação dos 
módulos fotovoltaicos. 

2 semanas 
após 
assinatura do 
contrato 

Execução do lote 2. 30 dias após 
aprovação do 
projeto 
executivo 

 

5.3  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 
empregados da CONTRATADA e a Fundação PTI – BR, vedando-se 
qualquer relação entre estes que caracterize pessoal idade e 
subordinação direta. 
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6.  FORMA DE PAGAMENTO 

6.1  O pagamento, dos respectivos lotes, será efetuado 40% após 
assinatura de contrato e o restante 60% em até 15 (quinze) dias 
corridos a contar do recebimento do serviço. 

6.2  Os documentos fiscais deverão ser preenchidos em nome da 
Fundação Parque Tecnológico Itaipu – BR, CNPJ 07.769.688/0001-
18, com natureza jurídica de entidade privada sem fins lucrativos, 
inscrição Municipal  36.687, Não Contribuinte de ICMS, si tuada na 
Avenida Tancredo Neves nº 6731, CEP 85.867-900 – Bairro Itaipu 
– Foz do Iguaçu-PR. 

6.3  Todos os documentos fiscais eletrônicos devem ser enviados para 
o e-mai l: nfeletronica@pti .org.br e as Notas Fiscais manuais 
devem ser entregues para a área de recebimento. 

6.4  Nos documentos fiscais, deverão constar: o número do pedido de 
compras, número do convênio (4500057084 NUPHI para o lote 1 e 
4500060997 SSEM para o lote 2), a descrição detalhada dos 
serviços prestados, o local da prestação dos serviços (quando 
ocorrer fora do município de Foz do Iguaçu – PR) e o destaque das 
retenções de tributos (quando apl icáveis). 

6.5  A CONTRATADA, quando da formal ização de sua Proposta 
Comercial, assumirá a responsabil idade de fazê-la com inclusão de 
todas as obrigações e encargos, ou seja, todos os custos 
incidentes para a consecução do objeto contratado, não podendo 
ser atribuída à Fundação PTI – BR nenhuma despesa adicional, a 
qualquer t ítulo. 

7.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1 Os itens do lote 1 são do convênio 4500057084 (NUPHI 2° Ciclo) e 
os i tens do lote 2 são do convênio 4500060997 (SEEM).  

Centro de 
Custo  

Natureza 
Orçamentária  

Fonte de 
Recurso 

Convênio / Meta 
Cód. Atividade  

40510003 1060107 0302141 
4500060997 

SSEM.008 

40505003 3030102 0302120 
4500057084 
NUPHI2.05 



 

 

Código do 
documento 

Revisão Data de 
aprovação 

Nº. de 
páginas 

FORM.CL.022  5.0  20/05/2021  
10 de 

14 

FORMULÁRIO – TERMO REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS  

 
8.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

8.1   Das Obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1  A CONTRATADA deverá cumprir com toda a descrição do serviço 
constante no Termo de Referência e na sua proposta comercial, 
assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.  

8.1.2  Executar os serviços conforme as especif icações deste Termo de 
Referência e da sua proposta, com a alocação dos empregados 
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 
utensí l ios necessários, na qualidade e quantidade especi ficadas 
no Termo de Referência e na proposta; 

8.1.3  São de responsabil idade da empresa a ser contratada a 
apresentação do memorial  e projetos executivos do serviço a ser 
executado para aprovação da CONTRATANTE.; 

8.1.4  Responsabil izar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução 
do objeto, de acordo com os artigos 14, 17 e 27, do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei  nº 8.078, de 1990); 

8.1.5  Uti l izar empregados habi l i tados e com conhecimentos básicos dos 
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 
determinações em vigor; 

8.1.6  Relatar, à Contratante, toda e qualquer irregularidade verif icada 
no decorrer da prestação dos serviços; 

8.1.7  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo 
complementá-los caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto; 

8.1.8  Nos preços, deverão estar incluídos todas as obrigações, 
encargos e custos decorrentes da contratação; 
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8.1.9  Responsabil izar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais 

causados à FUNDAÇÃO PTI-BR ou a tercei ros pelos seus 
empregados, decorrente de sua culpa ou dolo, não se eximindo 
dessa responsabi l idade, ainda que a execução deste Contrato 
seja fiscal izada pela FUNDAÇÃO PTI-BR; 

8.1.10  Manter, durante o período de vigência do Contrato, em 
compatibi l idade com todas as condições de habi l i tação e 
qual i ficação técnica exigidas; 

8.1.11  Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente, o objeto contratado sem a aprovação da Fundação 
PTI-BR; 

8.1.12  Assumir a responsabil idade por todos os encargos de 
possível demanda civi l  ou penal, relacionada à execução deste 
Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 
ou continência; 

8.1.13  Entregar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, 
fornecendo todos os materiais em quantidade, qual idade e 
tecnologia adequada, com observância às recomendações aceitas 
pela boa técnica, normas e legislação; 

8.1.14  Não uti l izar, em todas as atividades relacionadas à 
execução deste instrumento, mão de obra infanti l , nos termos do 
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República 
Federativa do Brasi l,  bem como exigir que a referida medida seja 
adotada nos contratos firmados com os prestadores de seus 
insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão do 
Contrato; 

8.1.15  Cumprir com as demais obrigações previstas neste Termo 
de Referência. 
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8.2  Das Obrigações da CONTRATANTE: 

8.2.1  Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas; 

8.2.2  Veri ficar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos 
serviços recebidos provisoriamente com as especif icações 
constantes no Termo de Referência e na proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 

8.2.3  Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, 
falhas ou irregularidades verif icadas no serviço executado, para 
que seja substi tuído, reparado ou corrigido; 

8.2.4  Acompanhar e fiscal izar o cumprimento das obrigações da 
CONTRATADA, através de colaborador especialmente designado; 

8.2.5  Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à 
prestação dos serviços, no prazo e forma estabelecidos no Termo 
de Referência, à vista das notas fiscais/faturas, devidamente 
atestadas, nos prazos fixados. 

8.2.6  Disponibi l izar endereço de e-mai l e contato telefônico; 

8.2.7  Permitir o l ivre acesso da CONTRATADA às dependências da 
Fundação PTI-BR, observadas as normas de segurança da 
Fundação PTI-BR e da Itaipu Binacional para os casos em que 
sejam requeridas a instalação, a substi tuição ou a devolução 
do(s) objeto(s); 

8.2.8  Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas 
previstas no termo de referência; 

 

8.2.9  Fundação PTI - BR não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela CONTRATADA com Terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente instrumento contratual, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 
ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
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9.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1  A Fundação PTI-BR poderá apl icar sanções administrativas, quando 
a CONTRATADA não cumprir com as suas obrigações. As penal idades 
das sanções estão descri tas na Norma de Compras, Contratações e 
Al ienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasi l , que pode ser 
acessado por meio do l ink: https://pti .org.br/pt-br/compras-e-
lici tacoes. 

9.2  São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, 
dentre outras: 

a.  Não atender, sem justi ficativa, à convocação para a 
assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente 

b.  Apresentar documento falso 

c.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 
outro expediente, o processo de seleção de fornecedores 

d.  Afastar ou procurar afastar participante, por meio da 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer t ipo 

e.  Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo 
especí fico 

f.  Incorrer em inexecução contratual 

10.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

10.1 Não se apl ica. 
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11.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1  Todas as despesas, encargos, fretes, impostos de qualquer 
natureza, incidentes sobre o objeto do presente, honorários, taxa de 
agenciamento e todas as obrigações sociais e previdenciárias são de 
inteira responsabi l idade e risco da empresa vencedora. 

11.2  Nos custos apresentados devem estar inclusas despesas 
necessárias para com a contratação dos profissionais. 

11.3  Durante todo o período de contratação, a empresa CONTRATADA 
deverá manter atualizada sua documentação e seus cadastros junto a 
Fundação PTI - BR. 

 

11.4  A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasi l , em cumprimento à 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece que 
a proposta comercial e documentos de habi l i tação dos fornecedores 
poderão ser disponibi l izados para outros participantes do processo de 
contratação tendo em vista o direito destes em obter vistas dos 
elementos do processo indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.5   A Norma de Compras, Contratações e Al ienações da Fundação PTI-
BR e as Minutas de Contrato uti l izadas por esta Fundação estão 
disponíveis no l ink https://pti .org.br/pt-br/compras-e-l icitacoes. 
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