
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2016 – PRC Nº 708/16

O MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, inscrito no CNPJ sob o n° 18.313.817/0001-85, com edifício-sede situado na Praça Afonso
Pena, nº 30, bairro Centro, através da Comissão Permanente de Licitações designada pela Portaria nº 13.402/2016, torna público
para conhecimento de quaisquer interessados, que está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de disponibilização de
forma gratuita de acesso à internet sem fio (wi-fi) em determinadas praças/parque da cidade, nos termos e condições estabelecidas
no presente instrumento, cujo recebimento da documentação estará aberto no período de 29 de agosto a 08 de setembro de
2016, de 08:00 às 16:00 horas.

1 – DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente Chamada Pública é a seleção de empresa(s) que tenham interesse em participar do projeto “Pará
de Minas Conectada”, que consiste na disponibilização de maneira gratuita e sem exclusividade, de acesso à internet sem
fio (wi-fi), em determinadas praças/parque da cidade, podendo a empresa vencedora veicular sua propaganda através da
página inicial dos acessos realizados pelos cidadãos, utilizando a rede sem fio disponibilizada por ela. Além disso, ela
também poderá afixar placas nas praças/parque onde esta for a responsável, informando a todos sobre a disponibilidade
de conexão à rede mundial de computadores. Estas placas terão suas metragens e locais definidos e aprovados pela
municipalidade, a fim de que não ocorra a poluição visual do local, nem atrapalhe o conjunto arquitetônico existente ali,
conforme discriminado no Anexo I e II deste Edital.

1.2 - Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Discriminação do objeto;
b) Anexo II – Projeto Básico;
c) Anexo III – 1) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz;

    2) Declaração  de  que  recebeu o edital em epígrafe com todos os seus anexos, bem como, que tem pleno
conhecimento de todos os seus termos, condições e exigências, aceitando-as em sua integralidade
d) Anexo IV – Minuta de Contrato. 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

2.1 – Poderão participar as empresas que estejam de acordo com a Lei e atendam os fins do objeto da presente Chamada Pública,
mediante apresentação dos documentos relacionados neste instrumento.

2.2 – A participação implica a aceitação das condições descritas no presente Edital.

2.3 – Não poderão participar as empresas que se encontrem em processo de falência, dissolução, fusão, cisão ou incorporação,
bem como que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em procedimentos licitatórios ou impedidas de contratar
com o Município de Pará de Minas ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

2.4 –  Atendidas os requisitos previstos no presente Edital de Chamada Pública, será firmado  contrato  com os  proponentes
devidamente habilitados e classificados, que apresentarem a(s) melhor(es) proposta(s), através do procedimento de dispensa de
licitação.

3 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:

3.1 –  Em até 02 (dois) dias antes da data fixada para o início do recebimento dos envelopes, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital de Chamada Pública.

3.2 – Acolhidas as razões de impugnação, o Edital será alterado e será designada nova data o recebimento dos documentos.

4 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS:

4.1 – Os proponentes deverão apresentar os documentos no período 29 de agosto a 08 de setembro de 2016 de 08:00 às 16:00
horas, os quais deverão ser apresentados em envelope fechado, contendo na parte externa os seguintes dados:

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Edital de Chamada Pública nº 002/2016 PRC nº 708/16

Prefeitura de Pará de Minas – MG
Proponente: ...

CNPJ: ...
telefone:...
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4.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Cadastro da Prefeitura de Pará de Minas.

4.3 – Não serão aceitas cópias ilegíveis e que não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas, bem como não
serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile ou e-mail.

4.4 – Para os documentos que não especificarem prazo de validade, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de sua emissão, exceto para as letras “c”, “d” e “i” do item 5.1.

5 – DA DOCUMENTAÇÃO:

5.1 – As empresas interessadas deverão apresentar dentro do envelope os documentos abaixo relacionados:

a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/99, conforme ANEXO III;
b) Declaração constante do ANEXO III, devidamente assinada, atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital
e seus anexos;
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor do licitante, devidamente registrado em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;
d) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova da diretoria em exercício;
e) Certidão de Regularidade Quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
f) Certidão de Regularidade expedida pela Caixa Econômica Federal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
g) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
h) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual;
i) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou
verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva
de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
(redação dada pela Lei Federal nº 12.440/2011);
k) Proposta de disponibilização de rede sem fio, em quantas praças/parque for de seu interesse, observandas as áreas públicas
contempladas, em conformidade com o disposto no item 4 do Projeto Básico (Anexo II deste edital).

5.2 – A proposta apresentada é de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração do mesmo, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6 – DO JULGAMENTO E FORMA DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

6.1 –  A forma de julgamento,  classificação e desempate,  levarão  em consideração as características técnicas  abaixo,  sendo
considerado vencedora aquela empresa que apresentar o maior valor para cada um dos critérios estabelecidos abeixo:

a) Velocidade do link de acesso;
b) Capacidade de utilização dos usuários de forma concomitante levando em consideração a quantidade de pontos de acesso;
c) Abrangência do raio de alcance do ponto de transmissão.

6.2 – O desempate ocorrerá levando em consideração o atendimento com maior valor a cada um dos itens acima (todos com o
mesmo peso), e após a avaliação, persistindo o empate, será realizado sorteio entre os interessados.

6.3 – O julgamento será realizado para cada praça/parque separadamente, porém, a empresa interessada poderá em apenas um
documento inserir a proposta para mais de uma praça/parque. 

7 – DO RESULTADO:
 
7.1 – Após a conclusão dos trabalhos, a Comissão Permanente de Licitações providenciará a divulgação do resultado da presente
Chamada Pública.

8 – DA CONTRATAÇÃO:

8.1 – Uma vez declarado vencedor, o proponente vencedor deverá assinar o Contrato de acordo com o modelo constante do Anexo
IV, através de processo de Dispensa a Licitação oportunamente instruído.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S):
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9.1 – Fornecer, integralmente, o objeto em conformidade com as regras estipuladas neste instrumento e seus anexos, em especial
com o disposto no item 5 do Projeto Básico (Anexo II).

9.2 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratual.

9.3 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratual em que se
verificarem vícios.

9.4 – Manter durante toda a execução contratual as condições de habilitação.

9.5 –  O(s) contratado(s)  ficam responsáveis por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento da execução do objeto,
inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

10.1 – Disponibilizar à empresa vencedora, local para afixação de placa informativa.

10.2  –  Disponibilizar  o  local  elevado  para  instalação  dos  equipamentos  necessários  ao  funcionamento  do  Projeto,  (antenas,
roteadores etc), além do ponto de alimentação de energia elétrica.

10.3 – O Município reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com o edital e com os
instrumentos que o integram, podendo rescindir o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

10.4 –  O Município obriga-se a comunicar à empresa, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
objeto.

11 – DOS PRAZOS:

11.1 – Os serviços deverão ser  executados pelo  prazo de 12 (doze) meses e iniciados imediatamente após a assinatura do
contrato, observada a Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado dentro dos limites legais. A empresa terá até 60 (sessenta) dias
para finalizar o processo de disponibilização do objeto de acordo com o Projeto Básico (Anexo II).

12 – DA FISCALIZAÇÃO:

12.1 – A fiscalização do objeto será exercida pela Secretaria Municipal de Gestão Pública juntamente com a Secretaria Municipal de
Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

13 – DOS FATOS SUPERVENIENTES:

13.1 –  Os eventos previstos neste Chamamento Público estão diretamente subordinados à realização das diversas etapas do
procedimento. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou
por determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão da Comissão Permanente de Licitação ou da autoridade superior, poderá
haver:

a) adiamento do processo;

b) anulação, revogação ou modificação do edital, no todo ou em parte.

14 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

14.1 – Das decisões decorrentes desta Chamada Pública caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da divulgação
ou da comunicação da decisão, nos casos de habilitação ou inabilitação dos interessados, julgamento das propostas e anulação ou
revogação.

14.2 – Interposto o recurso, este será encaminhado aos demais proponentes que poderão contra-arrazoá-lo no prazo de 02 (dois)
dias úteis.

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

15.1 –  A participação de qualquer proponente no presente processo implica a aceitação tácita, incondicional, irrevogável e
irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos seus anexos.

15.2 – O Município de Pará de Minas – MG sempre que entender necessário, dará publicidade de outro Chamamento Público, com
o intuito de preencher eventuais necessidades formais ou o suprimento do objeto aqui descrito.
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15.3 – Este Edital de Chamada Pública será fornecido pela Diretoria de Compras e Contratos, situada na Praça Afonso Pena, nº 30,
bairro Centro, na cidade de Pará de Minas – MG e pelo site: http://www.parademinas.mg.gov.br/.

15.4 – Os casos omissos serão dirimidos pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações, com observância da legislação
regedora, em especial a Lei Federal 8.666/93 com suas alterações posteriores.

Pará de Minas, 04 de agosto de 2016.

Edilene Aparecida Barbosa
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Luciana de Freitas Lemos
Secretária Municipal de Gestão Pública

Rafaela Lúcia Martins de Oliveira
Secretária Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal

Chamada Pública nº 002/2016 – Fl. 4 de 13



ANEXO II
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ANEXO III

CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2016 – PRC 708/16

______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º __________________________,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _________________________________________________, portador (a) da
Carteira de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º ______________________, DECLARA, para os devidos fins e
sob as penas da lei, que: 

1. De acordo com o disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 com suas modificações vigentes, não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos;

        (  ) Ressalva:     emprega     menor,   à   partir     de   14 (  quatorze)     anos,     na     condição     de     aprendiz.

2. Recebeu o edital em epígrafe com todos os seus anexos, bem como, que tem pleno conhecimento de todos os seus
termos, condições e exigências, aceitando-as em sua integralidade; 

_____ / _____ / _______

_________________________________________

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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MINUTA DE CONTRATO N.º .../2016 
CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2016
PROCESSO (PRC) N.º 708/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS,  com sede administrativa localizada na Praça Afonso Pena, n.º 30, bairro
Centro,  na  cidade  de  Pará  de  Minas  (MG),  inscrito  no  CNPJ  sob  n.º  18.313.817/0001-85,  neste  ato  representado  pelo
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do CPF n.º 164.171.516-20.
 
CONTRATADA: ...., com sede na rua ....., nº ....., bairro ......, na cidade de .........., CEP nº ....., inscrita no CNPJ sob o nº .........,
neste ato representada pelo Sr. ......., portador do CPF nº ........ e Cédula de Identidade nº ......

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, regido pela Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO / DOS SERVIÇOS

1.1 – O objeto deste consiste na disponibilização de maneira gratuita e sem exclusividade, de acesso à internet sem fio (wi-fi), em
determinadas praças/parques da cidade, podendo a CONTRATADA veicular sua propaganda através da página inicial dos acessos
realizados pelos cidadãos, utilizando a rede sem fio disponibilizada por ela. E ainda a afixação de placas nas praças/parques onde
esta for a responsável (caso queira), informando a todos sobre a disponibilidade de conexão à rede mundial de computadores.
Estas placas terão suas metragens e locais definidos e aprovados pela municipalidade, a fim de que não ocorra a poluição visual do
local, nem atrapalhe o conjunto arquitetônico ali existente, conforme discriminado no Anexo I deste Contrato e (Anexo II) do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 – Fornecer, integralmente, o objeto em conformidade com as regras estipuladas neste instrumento e seus anexos, em especial
com o disposto no item 5 do Projeto Básico (Anexo II) do Edital.

2.2 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratual.

2.3 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratual em que se
verificarem vícios.

2.4 – Manter durante toda a execução contratual as condições de habilitação.

2.5 – O(s) CONTRATADO(S) ficam responsáveis por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento da execução do objeto,
inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

3.1 – Disponibilizar à CONTRATADA, local para afixação de placa informativa.

3.2  –  Disponibilizar  o  local  elevado  para  instalação  dos  equipamentos  necessários  ao  funcionamento  do  Projeto,  (antenas,
roteadores etc), além do ponto de alimentação de energia elétrica.

3.3 –  O Município reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com o edital e com os
instrumentos que o integram, podendo rescindir o mesmo e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

3.4 – O Município obriga-se a comunicar à CONTRATADA, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
objeto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS

4.1 – Os serviços deverão ser  executados pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciados imediatamente após a assinatura deste
contrato, observada a Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado dentro dos limites legais. A CONTRATADA terá até 60 (sessenta)
dias para finalizar o processo de disponibilização do objeto de acordo com o Projeto Básico (Anexo II) do Edital.

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1 – A fiscalização do objeto será exercida pela Secretaria Municipal de Gestão Pública juntamente com a Secretaria Municipal de
Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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6.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65 da Lei  Federal n.º
8.666/93.

6.2 – A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem
necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato.

6.3 – O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de
Licitações. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

7.1  –  Resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  a  Administração  Pública  Municipal  aplicará  penalidade(s)  à
CONTRATADA conforme a seguir:

7.1.1 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal suspensão temporária de participar de licitação
e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

7.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar  com a Administração Pública e  descredenciamento do CRC Municipal,  se  credenciado for,  enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

7.1.3  –  advertência  por  escrito,  na  hipótese  de  prática  de  atos  de  menor  complexidade  e  que  não  resulte  prejuízo  para  a
Administração Pública Municipal.

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei
8.666/93,  inclusive  a  responsabilização  da  CONTRATADA por  eventuais  perdas  e  danos  causados  à  Administração  Pública
Municipal.

7.3 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

7.4 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

8.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser
emitida em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais,
com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

8.2 – Poderá ainda o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o contraditório e a
ampla defesa quando esta: 

a)  venha a ser atingida por protesto de título,  execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-
financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas
atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

8.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei
Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DO COMPROMISSO

9.1 – A CONTRATADA obriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Edital da Chamada Pública n.º 002/2016,
passando este a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

10.1  –  Quaisquer  controvérsias  e  omissões  deste  contrato  serão  regidas  pela  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e  suas  alterações
posteriores.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pará de Minas, estado de Minas Gerais,  com exclusão de qualquer outro,  por mais
privilegiado que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2016.

Representante legal
LICITANTE VENCEDORA

CONTRATADA

Antônio Júlio de Faria
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

1) __________________________
    
2) __________________________
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ANEXO I

                      MUNICIPIO DE PARA DE MINAS                         

PROCESSO:  PRC 0708/16
CHAMADA PÚBLICA: 002/16                                                     
================================================================================================================================================================
ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO  DISCRIMINACAO                                           
================================================================================================================================================================

   1     1,0000 SERVICOS   37742   SERVICO ACESSO INTERNET S/FIO                                                                                                
                                   O objeto da presente Chamada Publica e a selecao                                                                             
                                   de empresa(s) interessadas em participar do                                                                                  
                                   projeto "Para de Minas Conectada" que consiste na                                                                            
                                   disponibilizacao de maneira gratuita e sem                                                                                   
                                   exclusividade, de acesso a internet sem                                                                                      
                                   fio(wi-fi), em determinadas pracas/parque da                                                                                 
                                   cidade, podendo a empresa vencedora do referido                                                                              
                                   certame veicular sua propaganda atraves da pagina                                                                            
                                   inicial dos acessos realizados pelos cidadaos.                                                                               
                                   Podera afixar placas nas pracas/parque onde esta                                                                             
                                   for a responsavel informando a todos sobre a                                                                                 
                                   disponibilidade de conexao a rede mundial de                                                                                 
                                   computadores.                                                                                                                
                                   As areas publicas contempladas sao:                                                                                          
                                   1.1 Parque do Bariri - Sao Jose                                                                                              
                                   1.2 Praca Padre Jose Pereira Coelho - Centro                                                                                 
                                   1.3 Praca Melo Viana - Centro                                                                                                
                                   1.4 Praca Torquato de Almeida - Centro            
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