
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

GABINETE DO PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº  361 DE 19 DE MAIO DE 2010 
 
 

Disciplina a fiscalização e o acompanhamento de 
contratos administrativos e dá outras 
disposições. 

 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 62 e 63 da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, nos artigos 66, 67, 68, 73 e 115 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,  
 
 

R E S O L V E : 
 

 
Art. 1º Estabelecer que todo contrato de obras, de prestação de 

serviços, de aquisição de equipamentos, de materiais de consumo ou 
permanentes, bem como quaisquer outros instrumentos que envolvam 
compromissos financeiros de responsabilidade desta Administração Municipal, 
sejam acompanhados por servidor ou servidores especificamente designados para 
esse mister, denominados executores de contrato, com a finalidade de assegurar 
a fiel execução do objeto contratado. 

 
§ 1º O titular do órgão ou entidade contratante baixará, no respectivo 

processo administrativo, ato de designação do executor ou executores de 
contrato, bem como de seus substitutos eventuais, ficando esses responsáveis 
para atuar nos casos de impedimentos do titular.  

 
§ 2º É facultada a indicação de um mesmo servidor para atuar como 

executor ou substituto em mais de um contrato. 
 

§ 3º Caberá ao titular do órgão ou entidade informar ao contratado, 
no momento da assinatura do instrumento contratual, o nome do servidor 
municipal que ficará responsável pelo acompanhamento da execução do contrato, 
informando-lhe que qualquer irregularidade ou dificuldade verificada na sua 
execução será registrada por escrito em documento que deverá ser a ele 
encaminhado. 
 

§ 4º Caberá ao contratado submeter formalmente à aceitação do 
titular do órgão ou entidade contratante, a indicação de seu preposto para 
representá-lo na execução do contrato. 
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§ 5º O Executor do Contrato e seu substituto serão designados, 
preferentemente, entre servidores que atuem diretamente no setor demandante do 
serviço ou produto contratado. 
 

§ 6º Não poderá ser executor de contrato servidor que: 
 

I - esteja respondendo a inquérito administrativo ou que seja 
declarado em alcance; 

II - seja responsável por atos julgados irregulares, de forma definitiva, 
pelo Tribunal de Contas da União, por Tribunal de Contas de Estado, do Distrito 
Federal ou de Município;  

III - tenha sido punido, sem possibilidade de recurso na esfera 
administrativa, em processo administrativo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio 
público de qualquer esfera de governo;  

IV - tenha a seu cargo a guarda ou utilização do material adquirido; 

V - tenha sido condenado em processo criminal, por prática de 
crimes contra a Administração Pública, capitulados no Título XI, Capítulo I, do 
Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei º 8.429, 
de 02 de junho de 1992. 

Art. 2º A execução dos contratos deverá ser acompanhada e 
fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a 
mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a 
verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada; 

II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 
formação profissional exigidas; 

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução 
estabelecida; 

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;  

VI - a satisfação do público usuário. 

Art. 3º Após a assinatura do contrato, o órgão ou entidade contratante 
deve promover reunião inicial, devidamente registrada em ata, para dar início à 
execução do serviço com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que 
estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de 
referência ou projeto básico, o executor ou executores do contrato, os técnicos da 
área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão 
os serviços contratados. 
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§ 1º Quando o contrato objetivar a execução de serviços de 
tecnologia da informação, na reunião de que trata o caput, deverá ser efetuada a 

assinatura, pelo contratado, de termo de compromisso de manutenção de sigilo e 
de ciência das normas de segurança vigentes no órgão ou entidade, a ser 
assinado pelo representante legal do fornecedor e seus empregados diretamente 
envolvidos na contratação.  

§ 2º Quando o contrato objetivar a execução de obras ou prestação 
de serviços com potencial de impacto ambiental, deverão ser fornecidas ao 
contratado, na reunião de que trata o caput, cópias das licenças ambientais 
expedidas para o empreendimento. 

§ 3º O órgão ou entidade contratante deverá estabelecer reuniões 
periódicas, de modo a garantir a qualidade da execução e o domínio dos 
resultados e processos já desenvolvidos por parte de seu corpo técnico. 

Art. 4º É da competência e da responsabilidade dos executores de 
contrato: 

I – solicitar autuação de processo de fiscalização imediatamente ao 
recebimento de cópia do instrumento contratual, que deverá ser fornecida 
juntamente com o ato de sua designação de que trata o § 1º, do art. 1º desta 
Portaria, no prazo máximo de dois dias úteis após sua assinatura; 

 
II – ao processo de fiscalização, além da cópia do contrato e do ato 

de designação do servidor, deverão ser juntados, em ordem cronológica, todos os 
registros pertinentes à fiscalização, tais como, ações, documentações, anotações, 
atas de reuniões, registro de telefonemas, mensagens por correio eletrônico e 
outros documentos; 

 
III – conhecer as condições contratuais, prazos de execução e de 

entrega, cronogramas, sanções, obrigações das partes, casos de rescisão, 
aditamento e demais condições avençadas; 

 
IV – fazer cumprir fielmente as cláusulas contratuais firmadas, de 

forma que a execução, tanto na prestação de serviços quanto no fornecimento de 
material e na execução de obras, atenda plenamente as especificações, prazos, 
valores, condições da proposta e demais condições avençadas; 

 
V – acompanhar e controlar os prazos constantes no contrato, 

concernentes à entrega de bens, execução de serviços, medições legais, assim 
como a autorização de desembolsos financeiros, se for o caso, oferecendo alerta 
ao fornecedor quanto aos limites temporais do contrato; 

 
VI – verificar a qualidade dos materiais e/ou serviços entregues, 

podendo exigir sua substituição ou refazimento quando não atenderem aos termos 
do que foi contratado; 
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VII – informar ao titular do órgão ou entidade contratante o não 
cumprimento de prazo de entrega ou realização de serviços ou etapas de 
serviços, com a finalidade de agilização de penalidades vinculadas às obrigações 
da contratada quanto ao adimplemento contratual; 

 
VIII – controlar os prazos de vencimento dos contratos de caráter 

continuado, providenciando o pedido de aditamento ou a solicitação de abertura 
de novo processo licitatório ou de contratação direta com antecedência mínima de 
120 (cento e vinte) dias do término do contrato; 

 
IX – emitir manifestação quanto à conveniência de prorrogação dos 

demais contratos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, justificando sua 
proposição; 

 
X – comunicar por escrito ao fornecedor contratado a constatação de 

falhas, estabelecendo prazo de cinco dias úteis para sua solução, salvo a 
necessidade de prazo diverso, devidamente justificada; 

 
XI - comunicar por escrito ao titular do órgão ou entidade contratante 

quando do término da vigência contratual para a liberação da garantia de contrato 
em favor do contratado, se houver; 

 
XII – atestar a regularidade dos serviços prestados e/ou dos produtos 

entregues pelo fornecedor, para fins de liquidação de parte ou da totalidade de 
obrigação financeira assumida pela Administração Municipal, anexando no 
expediente de fiscalização cópia da nota fiscal de cobrança enviada para 
pagamento; 

 
XIII – esclarecer, junto às autoridades competentes, as dúvidas 

suscitadas pelo contratado e que não possam ser resolvidas com base nas 
cláusulas contratuais; 

 
XIV - dar ciência ao titular do órgão ou entidade da área a qual o 

contrato esteja vinculado: 
 

a) de pendências não solucionadas após esgotados os recursos e 
tentativas de sua competência, sugerindo a aplicação das penalidades previstas 
no contrato, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou na Lei Federal nº 
10.520, de 17 de junho de 2002; 

 
b) de alterações necessárias ao projeto de obras, de serviços, de 

quantidades de equipamentos ou materiais adquiridos, com as respectivas 
justificativas e reflexos financeiros no contrato; 

 
c) de ocorrências de fatos que possam acarretar dificuldades ao bom 

andamento das obras, dos serviços e dos recebimentos de materiais e 
equipamentos. 
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XV - solicitar, motivadamente, ao titular do órgão ou entidade 

contratante, sempre que necessário, parecer de especialista relativo ao objeto do 
contrato; 

 
XVI - propor ao titular do órgão ou entidade, quando necessária e 

com a devida justificativa quanto à economicidade e oportunidade, a prorrogação, 
por tempo determinado, do prazo de início, de conclusão ou entrega do objeto do 
contrato, esclarecendo sobre a repercussão financeira da prorrogação e 
imputação de custos adicionais para o Município; 

 
XVII - solicitar ao titular do órgão ou entidade contratante, a inclusão 

na proposta orçamentária do Município, dos recursos necessários à prorrogação 
da vigência dos contratos de prestação de serviços de execução continuada; 

 
XVIII - encaminhar ao titular do órgão ou entidade, as alterações 

orçamentárias advindas de propostas de ajustes contratuais, de anulações 
parciais e reforços de empenhos, fazendo constar a base do cálculo 
correspondente; 

 
XIX - comunicar ao titular do órgão ou entidade, com antecedência 

mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, sobre insuficiência de recursos materiais ou 
pessoais necessários à boa fiscalização do contrato; 

XX – fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das exigências 
dispostas nas licenças ambientais expedidas para o empreendimento; 

XXI – manter permanente articulação com as áreas técnica, jurídica, 
financeira e de controle interno, desenvolvendo trabalho em equipe, com vista ao 
alcance do melhor resultado para a Administração. 

Art. 5º Termos aditivos contratuais terão suas cópias anexadas ao 
processo de fiscalização e sofrerão os mesmos controles dispensados ao contrato 
original. 

Art. 6º Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e 
sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores 
da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: 

I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas: 

a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o 
empregador e de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3o da 
Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual; 
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b) recolhimento da contribuição para o FGTS, referente ao mês 
anterior; 

c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês 
anterior; 

d) fornecimento de Vale-Transporte e Auxílio Alimentação, quando 
cabível; 

e) pagamento do Décimo Terceiro Salário; 

f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de 
férias, na forma da Lei; 

g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, 
quando for o caso; 

h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem; 

i) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela 
legislação, tais como RAIS e CAGED; 

j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, 
acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho;  

k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação 
aos empregados vinculados ao contrato. 

II - No caso de cooperativas: 

a) recolhimento da contribuição previdenciária ao INSS em relação à 
parcela de responsabilidade do cooperado; 

b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela 
de responsabilidade da cooperativa; 

c) comprovante de distribuição de sobras e produção;  

d) comprovante da aplicação do FATES – Fundo de Assistência 
Técnica Educacional e Social, conforme inciso II, do artigo 28 da Lei Federal nº 
5.764/1971; 

e) comprovante da aplicação em Fundo de Reserva, de acordo com 
o inciso I, do artigo 28, da Lei Federal nº 5.764/1971;  
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f) comprovação de criação do fundo para pagamento do Décimo 
Terceiro Salário e férias;  

g) eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as 
sociedades cooperativas. 

III - No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações 
Sociais Civis de Interesse Público – OSCIP’s e as Organizações Sociais, será 
exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da 
legislação que rege as respectivas organizações e à Lei de Diretrizes 
Orçamentária do Município. 

Art. 7º As demandas ao contratado, serão encaminhadas 
formalmente pelo executor do contrato, por meio de ordens de serviço, que 
conterão: 

I - a definição e a especificação dos serviços a serem realizados; 

II - o volume de serviços solicitados e realizados segundo as 
métricas definidas; 

III – os resultados esperados; 

IV - o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as 
tarefas significativas e seus respectivos prazos; 

V - a avaliação da qualidade dos serviços realizados e as 
justificativas do avaliador;  

VI – a identificação dos responsáveis pela solicitação e avaliação da 
qualidade dos serviços realizados, os quais não podem ter vínculo com a 
contratada. 

Art. 8º Quando da rescisão contratual nas contratações de que trata 
o artigo 6º desta Portaria, o executor do contrato deve verificar o pagamento pela 
contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão 
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho. 

Parágrafo único. Até que a contratada comprove o disposto no 
caput, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada. 

 
Art. 9º O executor disporá de até 05 (cinco) dias úteis para 

providenciar o relatório de execução de obras ou prestação de serviços contendo 
as informações de que trata o inciso V, do art. 4º desta Portaria, e a declaração de 
conferência do objeto do contrato ou informar as razões que o impedem de fazê-
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lo, que deverá contar com a indicação do seu nome, matrícula e aposição de sua 
assinatura. 

 
Parágrafo único. O prazo definido no caput iniciar-se-á a partir do 

recebimento formal, pelo executor do contrato, da nota fiscal ou do documento 
hábil emitido pelo contratado. 

Art. 10. Durante toda a execução dos contratos que tenham como 
objeto a execução de obras ou prestação de serviços o executor do contrato 
deverá: 

I - manter no local de execução das obras, Diário de Obra, no qual 
deverá ficar registrado o relatório diário da execução do contrato; 

II – manter Fichas de Ocorrências, na qual deverão ficar registradas 
todas as ocorrências da execução do contrato de prestação de serviços, por 
ordem histórica; 

III – identificar cada peça técnica que compõe o Projeto 
Básico/Executivo, tais como plantas, orçamento-base, composições de custos 
unitários, cronograma físico-financeiro, por meio das Anotações de 
Responsabilidade Técnicas – ART, dos responsáveis por sua autoria e com a 
identificação dos últimos revisores, em conformidade com a tipificação e com a 
forma de registro estabelecidas nas Resoluções do CONFEA em vigor, 
atualizando-as a cada modificação de projeto, com o intuito de permitir a 
identificação e imputação de responsabilidade do projeto inicial e após suas 
alterações, em conformidade com o disposto no caput, c/c parágrafo único, do art. 
18 da Lei Federal nº 5.194/1966; 

 
IV – manter os orçamentos, inclusive suas alterações, arquivados em 

planilhas em meio magnético, formato *.xls (MS-Excel) ou similar; 
 
V – manter as licenças ambientais do empreendimento atualizadas, 

sempre que o objeto do contrato as exigir. 
 

Art. 11. Nos casos de execução de etapas de obras e de serviços, 
de recebimento de equipamentos, de materiais de consumo ou permanente a 
declaração de recebimento deverá ser realizada, detalhando-se os serviços ou as 
obras executadas, os equipamentos ou materiais recebidos, constando as 
quantidades e os valores com base na unidade de medida estabelecida no 
contrato. 

 
Art. 12. Nos casos em que haja previsão editalícia e contratatual, 

deverá ser exigida a apresentação da garantia prevista no artigo 56 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
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§ 1º O executor do contrato deverá verificar se o contratado 
apresentou a garantia contratual em uma das modalidades previstas no 
§ 1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que, constatada a inexistência do 
documento que comprove o cumprimento de tal obrigação, deverá comunicar ao 
titular do órgão ou entidade para providenciar a regularização da contratação. 

 
§ 2º Em toda prorrogação de vigência ou do prazo de execução do 

contrato, o titular do órgão ou entidade deverá, antes da assinatura do Termo 
Aditivo correspondente, providenciar a prorrogação da garantia contratual 
apresentada pela contratada, nos casos em que essa for exigida.  

 
Art. 13. O titular do órgão ou entidade contratante, diligenciará para 

que o prazo para pagamento a ser estabelecido nos contratos, seja compatível 
com o tempo necessário à execução das atividades orçamentárias e financeiras a 
serem realizadas pelas unidades administrativas correspondentes. 

 
Art. 14. Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que couber, 

aos convênios, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados pelo 
Município. 

 
Art. 15. O servidor designado para executar a atividade de que trata 

esta Portaria, responderá pelo exercício das atribuições a ele confiadas, estando 
sujeito às penalidades previstas em lei. 

 
Art. 16. Ficam aprovados os modelos de documentos a serem 

utilizados pelos executores de contratos, constantes dos Anexos I a V desta 
Portaria. 
 

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pela Controladoria-Geral 
do Município. 

 
Art. 18. Revoga-se a Portaria nº 274, de 05 de fevereiro de 2010. 
 
Art. 19. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a contar de 05 de fevereiro de 2010. 
 
 
 
 

PUBLICADA NO D.O.E Nº 10.299 DE 21 DE MAIO DE 2010, PÁGS. 32/36. 
 
 



ANEXO I 

 

PORTARIA Nº _____, DE __________, DE 2010 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE __________, no uso das atribuições que lhe confere 

a Portaria nº _____, de __________ de 2010, resolve: 

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação 

vigente, atuarem como EXECUTORES do contrato celebrado entre a Secretária Municipal de 

_________ e a Empresa a seguir enunciada: 

PROCESSO Nº:                                                CONTRATO N°:  

CONTRATADA: 

OBJETO: 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 

VIGÊNCIA DO CONTRATO (ÍNICIO E TÉRMINO): 

EXECUTOR TITULAR: 

MATRÍCULA Nº: 

RAMAL: 

EXECUTOR SUBSTITUTO: 

MATRÍCULA Nº: 

RAMAL: 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos à data de assinatura do Contrato acima especificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIO BRANCO 

Secretaria Municipal de 
______________________ 

COMUNICAÇÃO 
DE OCORRÊNCIA 

 

1. 

Rio Branco, ___ de _______ de _______. 
 
Senhor                         , 
 
Assunto: Contrato nº ________ de ___/___/___. 
 

Informo a V. Sa. que na execução do contrato acima referenciado observaram-se as seguintes 
ocorrências: 
 

 Atraso injustificado no fornecimento ou prestação de serviço. 
 
Data da Solicitação: __/ __/ __ Data da Entrega: __/ __/ __ 

 Não fornecimento do material ou inexecução do serviço solicitado. 

 Outras (especificar): _________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Com base nas ocorrências informadas, sugiro a aplicação dos seguintes procedimentos administrativos: 

 Multa, na forma estabelecida no instrumento convocatório ou no contrato(Inciso II do art. 87 da Lei nº 8.666/1993). 

 

 Multa compensatória (§ 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993. 

 

 Advertência (Inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666/1993). 

 

 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 

____ (Inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/1993). 

 

 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do inciso IV do art. 87 

da Lei nº 8.666/1993. 

 

 Rescisão contratual fundamentada nos motivos elencados nos incisos I a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

__________________________________ 
EXECUTOR DO CONTRATO 

  (Nome e assinatura) 

 

 

 



ANEXO III 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIO BRANCO 

Secretaria Municipal de 
______________________ 

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO 
DE CONTRATO 

 

 

Senhor(a) __________ 

 

Tendo em vista que o encerramento do Contrato nº ____, do ano de 20___, 

celebrado com ________________________, ocorrerá no dia __/__/__, e levando-se em 

consideração que há interesse da unidade requisitante em mantê-lo, solicito a V.Sa.  prorrogá-lo 

por _______________, mantidas as demais condições contratuais. 

 

(Juntar justificativa da Área Requisitante) 

 

 

 

Rio Branco, ____ de _________ de 20___. 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

 

 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE 
RIO BRANCO 

Secretaria Municipal de 
______________________ 

FICHA DE OCORRÊNCIA 

 
CONTRATO/AJUSTE (SERVIÇOS)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONTRATADO:..............................................................................................................................TEL.:............................ 
 
VIGÊNCIA DO CONTRATO/AJUSTE:................................................................................................................................ 
 
EXECUTOR:........................................................................................................................................................................ 
 
ORDEM DE SERVIÇOS:..................................................................................................................................................... 

 

 

DATA 

 

OCORRÊNCIA 

DATA 
CHAMADA/ 
MANUTENÇ. 
PREVENTIVA 

REGISTRO DA 
CONTRATADA/ 

DATA DE 
ATENDIMENTO 

 

VISTO DO 
TÉCNICO 

 

OBSERVAÇÕES DO 
EXECUTOR  

 

VISTO DO 
EXECUTOR  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIO BRANCO 

Secretaria Municipal de 
_____________________ 

AUTORIZAÇÃO DE 
EXECUÇÃO DE 
OBRA/SERVIÇO 

A
U

T
O

R
IZ

A
Ç

Ã
O

 EXPEDIDOR 

DESTINATÁRIO 

AUTORIZAMOS a execução da obra/serviço a segui especificado conforme 

PROCESSO Nº 

ID
E

N
T

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 D
A

 O
B

R
A

 O
U

 D
O

 S
E

R
V

IÇ
O

 LOCAL: 

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO 

OBSERVAÇÕES DO EXECUTOR 

VALOR: R$ 

D
A

D
O

S
 G

E
R

E
N

C
IA

IS
 

PERÍODO DE EXECUÇÃO INÍCIO: TÉRMINO: 

CONVÊNIO/CONTRATO NUMERO: DATA: VIGÊNCIA ATÉ: 

NOTA DE EMPENHO 

DATA: Nº SALDO ANTERIOR: SALDO ATUAL: 

RIO BRANCO (AC) _______/_________/______ . 

 

 

 

EXECUTOR DO CONTRATO                                               CONTRATADA 

 


