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Contrato de prestação de servi 
Odontológicos que fazem entre si, a empresa 
CLINICA ODONTOLOGIA MODERNA LTDA, aqui 
denominada de CONTRATADA, e de outro, o 
Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Município de Porto Velho - IPAM, 
ora denominado de CONTRATANTE. 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze (2013) o 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MuNicípio DE PORTO 
VELHO - IPAM, autarquia municipal pessoa jurídica de Direito Público Interno, 
devidamente inscrito no CNPJ n° 34.481.804-0001/71, com sede à Rua Dr. Antônio 
Lourenço Pereira Lima, n° 2774, bairro Embratel, em Porto Velho - RO, neste ato 
representado por seu Diretor - Presidente JOSÉ CARLOS COURI, RG n° 351 454 
SSP/MG e CPF n° 193.864.436/00, residente e domiciliado a Av. Rio Madeira, 4069, 
Apto. 302 - Bloco 2-A, nesta cidade e comarca de Porto Velho - RO, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa CLINICA ODONTOLOGIA 
MODERNA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.521.261/0001-70, com sede na Av. 
Calama, n° 4007, no Bairro Pedacinho de Chão, cidade de Porto Velho - Rondônia, 
CEP 76.820-740, neste ato representada pelo Sr. Bruno Dias Miranda, brasileiro, 
casado, RG no 457.273 SSP/RO e CPF n° 630.615.032-34 residente e domiciliado 
na cidade de Porto Velho, Rua Matrinchã, n° 566, Condomínio Residencial 
Bougainville, na cidade de Porto Velho - Rondônia, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar este CONTRATO, que tem por 
finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução de serviços 
odontológicos, de acordo com as especificações previstas no Edital do Pregão 
Eletrônico n° 001/2013/CPL/IPAM, e legislação vigente, em especial a Lei n° 
8.666/93 e suas alterações, conforme os autos do processo administrativo n° 
749/2013 mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Do Objeto: 

Contratação de empresa especializada em serviços odontológicos visando atender 
as demandas dos servidores municipais, segurados do Instituto de Previdência e 
Assistência Médica dos Servidores do Município de Porto Velho/IPAM por 
atendimentos especializados em odontologia preventiva e curativa, conforme 
especificações contidas no termo de referência do Edital do Pregão Eletrônico n° 
001/2013/CPL/lPAM, pelo período de 12 meses. 

Parágrafo Primeiro - integra este documento contratual, como parte indissociável: 

a) Parecer n.° 947/2013; 
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b) Proc. Administrativo n.° 749/2013 

Parágrafo Segundo - para atender o disposto no caput, a quanti 1, de 
profissionais e infra-estrutura necessários para a realização dos ser 
especificados deve ser observado o disposto nos itens 6 e 7 do Termo de Referência 
anexo ao Edital do Pregão Eletrônico 001/CPL/IPAM., conforme abaixo: 

(.. 

6.0 - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

6.1 - A Contratada prestará os serviços odontológicos em local próprio, 
adequado para atender a quantidade mensal de 3.000 procedimentos por 
mês, e que deverá preconizar todos os requisitos mínimos exigidos para 
segurança e dos preceitos sanitários e de saúde para os pacientes. 

7.0 - DA MÍNIMA ESTRUTURA E INFRA-ESTRUTURA DO LOCAL PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1- A contratada deverá ter a seguinte estrutura: 
• 03 banheiros, um masculino, um feminino e um adaptado para pessoas 

com necessidades especiais; 
• 04 consultórios, com acessibilidade para portadores de necessidades 

especiais, com capacidade para esterilização, aparelham de raios-X 
peripical, câmara de revelação, cuba ultrassônica para lavagem de 
instrumentos, destilador de água. 

7.2.- Cama horária do atendimento no consultório: 

4t 
7.3 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL; 

7.3.1- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
• Aparelhos de ar condicionados (climatização em todas as 

dependências da clínica); 
• Bebedouros com água mineral; 
• Balcão para recepção para atendimento; 
• Televisores; 
• Câmeras de monitoramento; 
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Horas/dia Horas/Semana Horário de Trabalho 

Atendimento 

Consultório 4h - Turno 20 8:00 às 12:00h 
Dentário matutino 

Atendimento 

Consultório 4h - Turno 20 14:00 às 18:00h 
Dentário vespertino 
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• Cadeiras para sala de recepção em quantidade adequaa pjo 
pacientes que serão atendidos nos referidos horários ager4çados; 

• Equipamento de controle de filas - senha eletrônica.  

7.3.2 - PESSOAL CAPACITAÇÃO MINIMA EXIGIDA DOS PROFISSIONAIS; 

• Para a prestação dos serviços objeto do presente Termo de 
Referência, e objetivando assegurar a qualidade desejada pelo 
IPAM, a empresa contratada deverá indicar profissionais que 
apresente os seguintes requisitos básicos: 

a) Auxiliar de Odontólogo, com 21  Grau completo (ou curso 
equivalente), comprovando mediante cópia autenticada de 
certificado; 

b) Comprovação de capacidade profissional na área, mediante 
apresentação de currículo, com toda a documentação 
devidamente autenticada; 

c) Os Odontólogos que serão alocados na prestação dos serviços 
deverão ter, no mínimo, 01 (um) ano de experiência profissional 
na atividade, comprovado mediante apresentação de cópia 
autenticada da Carteira de Trabalho ou declaração de 
Empregador/órgão ou Empresa, Inscrição no Conselho 
Regional de Odontologia 

(IM] 

7.3.3 - ODONTÓLOGOS, A QUANTIDADE REFERENTE AOS GABINETES 
ODONTOLÓGICOS; 

• O quantitativo estimado de odontólogos tem como base o 
quantitativo de consultórios previstos no item 7.1 deste Termo de 
Referência, e foi considerado um atendimento médio de 30 minutos 
por paciente o que perfaz o seguinte cálculo: 

• Um odontólogo atende considerando jornada de 8 horas e 30 
minutos por paciente 16 pacientes/dia; 

• Multiplicando isso por cinco dias na semana um odontólogo atende 
80 pacientes/semana; 

• Multiplicando isso por quatro semanas (mês) um odontólogo atende 
em média 320 pacientes/mês; 

• Multiplicando isso por odontólogos temos o quantitativo médio total 
de pacientes/mês. 

• Auxiliares de consultório, (a quantidade adequada aos trabalhos 
dos odontólogos); 

• Atendentes (quantidade adequada para atendimento dos pacientes, 
registro, cadastro); 

• Faxineiros (quantidade ideal para manutenção da limpeza da 
clínica). 

7.4 - REQUISITOS DE SEGURANÇA E EXIGÊNCIA SANIÁ1A 
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A empresa contratada deverá estar devidamente no ato 

'l com: 
• Atestado atualizado da vigilância sanitária; 
• PGRSS - (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 

Serviço de Saúde), para tratamento do destino, segregação, 
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos, baseado na lei federal 12.305/2010, 
que institui que todos os geradores desses resíduos, são obrigados 
a elaborar um documento de manejo, seguindo as normatizações 
previstas pela resolução RDC 306 de 07 de Dezembro de 2004 e 
resolução CONAMA 358 de 29 de Abril de 2005. Este documento 
deve contemplar todas as etapas de forma segura e 
ambientalmente correta no destino desses resíduos. 

7.5 - REQUISITOS OPERACIONAIS PARA ATENDIMENTO 
• Para eventuais necessidades de auditoria recomenda-se que o 

horário de funcionamento compreenda: de segunda a sexta em 
horário das 08:00 ás 12:00 e das 14:00 ás 18:00. A clínica poderá 
de maneira flexibilizada compor seus horários devidos a ajustes 
necessários para atendimento a pacientes em casos de 
emergências e outros procedimentos que requeiram uma demanda 
maior de tempo ou ainda um período extra para realização de um 
tratamento singular; 

• Recomenda-se que os atendimentos sejam realizados com 
agendamento prévio, priorizando pacientes com necessidades 
especiais, idosos, gestantes e aqueles que apresentarem 
emergência no tratamento." 

Cláusula Sequnda - Do Reqime de Execução: 

Os serviços ora contratados será da forma de execução indireta sob regime o de 
empreitada global por menor preço praticado no mercado. 

Cláusula Terceira Do Preço: 

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento especificado (s) e 
quantificado (s) na cláusula primeira, ao preço liquido total, no valor de R$ 
729.000,00 (Setecentos e vinte a nove mil reais), devendo as despesas previstas 
para 2013, no valor de R$ 26.325,00( Vinte e seis mil e trezentos e vinte e cinco 
reais), ser contabilizadas à conta de SERVIÇOS MÉDICO-HOSPIT., ODONTOL. / 
LABORAT. de Projeto/Atividade: Administração da Unidade, Elemento de Despesa 
33903950 - Fonte de Recurso - 305 Recursos do Tesouro, conforme Nota de 
Empenho 1576, de 19.12.2013. 

Parágrafo Primeiro - Do Paqamento: 

O pagamento será efetuado mensalmente pelo IPAM, o valor de $ 60.750,00 
(sessenta mil e setecentos e cinqüenta reais) mediante as seguintes co,p.ções: 
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1. Deverá ser efetuada a apresentação pela CONTRATADA, junto NC
Ik 

respectiva Nota Fiscal relativa ao mês anterior, acompanhada dos reIa'tv 
de serviços, período faturado, e a comprovação de regularidade fiscal da 
CONTRATADA; 

2. Cabe a CONTRATADA apresentar mensalmente à comissão de fiscalização do 
IPAM, as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas referente 
ao mês imediatamente anterior, e após aprovação de medição, emitir a Nota 
Fiscal para efeito de pagamento; 

3. Cabe a CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela 
CONTRATADA de forma integral ou rejeitá-la no todo ou em parte, autorizando 
a emissão da Nota Fiscal no valor da medição definitiva para efeito de 
pagamento; 

4. O pagamento será efetuado até o 100  (décimo) dia útil após a apresentação 
mensal da fatura, relatório de medição de requisições, no valor 
correspondente aos serviços realizados no período de referência, mediante 
apresentação da Nota Fiscal emitida no valor da medição e devidamente 
atestada pela comissão de fiscalização; 

5. Transcorrido o prazo estabelecido no presente instrumento o IPAM fica 
obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do 
adimplemento das obrigações até o efetivo pagamento, aplicando as 
atualizações com base nos índices estabelecidos pelo Governo Federal à 
época dos fatos; 

6. A CONTRATADA para fins de pagamento deverá juntar aos autos as Certidões 
negativas de INSS, FGTS, Federal, Estadual e Municipal e Trabalhista. 

7. O preço aludido na supra, abrange o pagamento de todos os encargos e 
custos de responsabilidade da CONTRATADA, especialmente os impostos e 
taxas vigentes na legislação brasileira, os encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, os custos diretos e indiretos, bem como, os demais custos 
inerentes, tais como, manutenção, transporte e outros necessários ao perfeito 
cumprimento deste Contrato. 
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Paráqrafo Sequndo - No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar, 
obrigatoriamente as seguintes referências: 

a) O objeto da prestação dos serviços e, 

b) O número do processo que deu origem à contratação. 

Paráqrafo Terceiro - O instituto fica reservado o direito de não efetuar o pagamento /1 
se, por ocasião da prestação e fornecimento dos serviços, estes não estiverem de 
acordo com as exigências da Cláusula Primeira deste contrato. 

Paráqrafo Quarto - Reajustamento e Atualização Monetária 
Os preços são fixos e irreajustáveis de acordo com a Lei 8.880, de 27 de maio de 
1994, no prazo de vigência igual ou inferior a 01 (um) ano, sendço reajustado 
mediante regulamentação do Poder Executivo Federal, aplicável à maté'- 

( 
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Os critérios para correção monetária serão os estabelecidos na Lei 9.069/95'cSÓ-
pagamento não seja efetuado conforme o Decreto Estadual n° 5.945, de 26 dé''jQ. 
de 1993. 

Cláusula Quarta — Do Prazo. 
O Contrato terá validade de doze meses para a execução dos serviços desta 
licitação, e será contado a partir da data de assinatura do Termo Contratual, 
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, II da Lei 8.666/93. 

Paráqrafo Primeiro - a prestação dos serviços é mensal, a contar da data de 
assinatura do termo Contratual. 

Paráqrafo sequndo - Do Recebimento do Objeto: Executado o Contrato, o seu 
objeto será recebido conforme disposto no inciso 1, alíneas "a" e "b", do art. 73, e 
inciso III e parágrafo único, do art. 74, da Lei Federal 8.666/93 (Licitações e 
Contratos Administrativos). 

Cláusula Quinta - Dos Recursos. 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte 
programação orçamentária: 

a) Programa/Atividade: Atendimento Odontológico. 

b) Elemento de Despesa: 3.3.90.3950 

c) Fonte de Recurso - 305 Recursos do Tesouro. 

Cláusula Sexta - Da Garantia 

A CONTRATADA, na assinatura do presente CONTRATO, efetuará depósito no 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) da importância descrita naCláusula 
Terceira, deste Termo Contratual, a título de garantia, sendo-lhe facultativo prestá-la 
mediante as condições estabelecidas no artigo 56, da Lei 8.666/93. 

Cláusula Sétima: Das Obriqações 

1- Da CONTRATADA. 

Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos, Projeto Básico e 
demais dispositivos legais, nas obrigações da CONTRATADA, também se incluem os 
dispostos a seguir: 

a) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, decorrente de modificações fl 
de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por/ 

. 

cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65, da Lei.8.666/93, 
sendo os mesmos objeto de exame da Procuradoria Geral do IPAM - PROGER. 

b) Comunicar à Administração, verbalmente no prazo de 12 (doze) horas, e por 
escrito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer al.erações ou 
acontecimento que impeçam mesmo temporariamente, a CONTRATAD de cumprir / 

(IM) 
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seus deveres e responsabilidade relativos à execução do Contrato, totlÇí 
parcialmente, por motivo superveniente. 

c) A CONTRATADA é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes ao 
pagamento dos vencimentos dos seus funcionários, à legislação fiscal, social, 
tributária e trabalhista, bem corno, por todas as despesas decorrentes de eventuais 
trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos 
que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu 
cargo, respondendo por si e por seus sucessores. 

d) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de má qualidade e 
aplicação dos materiais empregados. 

e) Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive, prestar informações e 
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à 
execução dos serviços. 

f) Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os serviços, até 
o seu recebimento definitivo. 

g) A CONTRATADA se obrigará a manter na execução dos serviços, o pessoal 
dimensionado, qualquer que seja a influência salarial do mercado de trabalho local, 
bem como o equipamento necessário podendo a fiscalização exigir em ambos os 
casos e a qualquer momento, o aumento ou redução dos mesmos, de acordo com 
as necessidades detectadas. 

h) Executar diretamente, todos os serviços contratados, ressalvada a hipótese de 
subcontratações parciais, devidamente autorizados pela CONTRATANTE, as quais 
apenas poderão ser celebradas com empresas aceitas, após apurar-lhes a 
Capacidade Jurídica, a Capacidade Técnica, a Idoneidade Financeira e a 
Regularidade Fiscal. 

i) A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigida na licitação. 

2— Da CONTRATANTE: 
Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, a CONTRATANTE se obrigará: 

1. Efetuar até o 100  (décimo) dia após a entrega da Fatura/Nota Fiscal, 
pagamento à CONTRATADA correspondente a emissão da Fatura/Nota 
Fiscal aos serviços executados; 

2. Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil, da quantidade dos 
serviços executados; 

3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e efetuar os pagamntos nas 
condições e preços pactuados; / 
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4. Observar para que, durante a vigência do Contrato, seja 
consistência das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

5. Exigir reparo a possíveis danos causados à Administração ou a terceiros, por 
culpa ou dolo da CONTRATADA. 
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Parágrafo Primeiro - Das Penalidades 
Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser 
devidamente comprovados pela Contratada, em caso de inexecução parcial ou total 
das condições fixadas neste Contrato, atraso e quaisquer outras irregularidades, a 
Contratante poderá, garantida a prévia defesa á adjudicatória, aplicar as seguintes 
sanções- 

1 . Advertência; 
2. Multas na forma prevista na Lei n.° 8.666/93 ou contrato; 
3. Rescisão deste Contrato; 
4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a administração, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração dos prejuízos causados após decorrido o prazo da sanção 
aplicada. 

Parágrafo Sequndo - Da Subcontratação 
E expressamente vedado à Contratada transferir a terceiros as obrigações 
assumidas neste Contrato, 

1. Fica fixado o percentual de 5% (cinco percentuais inteiros) sobre o valor da 
adjudicação, a título de multa de mora; 

2. O valor da multa aplicada será descontado do pagamento e, quando for o 
caso, cobrado judicialmente; 

3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e", poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a alínea "b", do parágrafo anterior, facultado a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis e, 

4. No caso de inadimplência total, o IPAM, poderá optar pela convocação das 
demais proponentes da licitação obedecida sucessivamente a ordem de 
classificação na forma do § 20  do artigo 64 da Lei de licitação em vigor. 

Cláusula Oitava - Da Rescisão 
A contratante poderá rescindir o presente Contrato, unilateralmente, de acordo com 
o previsto no inciso 1, do artigo 79 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações. 

1. Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus 
recairá sobre a CONTRATANTE, em virtude desta decisão, salvo o 
pagamento dos serviços já realizados e devidamente comprovados. 

2. O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes 
desde que ocorra inadimplemento de suas cláusulas ou por iniciativa da 
CONTRATANTE, desde que se verifique a inviabilidade dos serviços outros 
contratados. 

3. Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os .bj9.ttvos da 
Administração. 
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4. Fica reconhecido os direitos da Administração em caso de reàisãó 
administrativa prevista nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.°  8.666/93 e suas 
alterações. 

Cláusula Nona - Do Direito da Administração 
A falta de cumprimento de qualquer cláusula ou simples condições do Contrato 
poderá acarretar a sua rescisão mediante prévio aviso. Contudo A CONTRATANTE 
poderá rescindir o Contrato independentemente de aviso ou notificação judicial ou 
extrajudicial, nos seguintes casos- 

1. Concordata, falência ou instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 
2. Dissolução da sociedade e, 
3. Inadimplência da CONTRATADA em manter todas as condições de 

cadastramento e ocorrência das demais situações exigidas na dispensa. 

Cláusula Décima - Da vinculação da Proposta Vencedora 
Fica este Contrato vinculado a proposta vencedora constante no Processo 
Administrativo n.° 749/2013/2013/CPL/lPAM, e as disposições da Lei Federal n.° 
8.666/93 e suas alterações. 

Cláusula Décima Primeira - Da Leqislação Aplicável e dos Casos Omissos 
O presente Contrato será regido pela Lei Federal n. O  8.666/93 e suas alterações. 
Todas as dúvidas suscitadas em decorrência da execução do presente Contrato 
serão dirimidas preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo do 
interesse público. 

Cláusula Décima Sequnda - Da Obriqação no Contrato 
Manter durante a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidos na licitação modalidade Pregão Eletrônico 001/2013/CPL/lPAM. 

Cláusula Décima Terceira - Dos Tributos 
O ônus e recolhimento de todos e quaisquer tributos e encargos decorrentes do 
fornecimento do objeto deste instrumento serão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 

Cláusula Décima Quarta - Da Alteração 
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados 
no artigo 65 e seguintes, da Lei federal n.° 8.666/93 e suas alterações, devidamente 
comprovados. 

Cláusula Décima Quinta - Da Fiscalização 
Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, 
fica designado a comissão de recebimento e fiscalização de serviços, para 
acompanhar a execução e fiscalizar o presente Contrato. 

Cláusula Décima Sexta - Das Disposições Gerais 
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste Contrato, seja de natureza trbalhista, 
previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTR TANTE 

relativamente a estes encargos inclusive os que eventualmente advi; "em de / - 
prejuízos causados a terceiros. / 
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Cláusula Décima Sétima - Do Foro 
As partes contratantes elegem o Foro da comarca de Porto Velho - RO, como único 
competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do 
presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

E por estarem as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, de pleno acordo com o 
disposto neste instrumento de Contrato, assinam-no na presença das testemunhas 
abaixo, em 04 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeios 
legais. 

Porto Velho - RO, 27 de dezembro de 2013 

Clínica Odontologia 
Moderna LTDA 

Testemunha Procurador 3eraI IPAM Testemunha 

RG. n.°  RG. n.° 

CPF n.° CPF n.°  

Rua Dr. Antônio Loutenço Pereira Lima, 2774 - Bairro Embratel. Te!. - 3225-3033 - Fax - 3225-1603 10 


