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Licitações

RELATÓRIO FINAL DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022
Foi instaurado o processo administrativo nº 0211/2022, visando o registro de preço para
futura aquisição parcelada de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MOBILIÁRIO
ESCOLAR ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº
0223/2022 FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA
BAHIA, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, ATRAVS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA.
O Edital do Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço nº 012/2022, foi
publicado no dia 30/06/2022, no Diário Oficial do Município (edição nº 3058), Diário Oficial da
União, Diário Oficial do Estado em Jornal de grande circulação e no Portal de Transparência no
site www.bllcompras.com, sendo utilizado o sistema de pregão eletrônico do BLL através do site
www.bllcompras.com o qual gerou o número da licitação de nº PE012/2022, com data final de
recebimento de propostas e documentos de habilitação e abertura e julgamento dos mesmos para
o dia 13/07/2022 as 08h. A licitação foi dividida em 06 lotes, sendo 02 lotes (002 e 004) exclusivos
para empresas enquadradas como ME ou EPP com base na LC123/2006. Sendo conduzida pelo
pregoeiro oficial conforme determinação da autoridade superior.
No dia 06/07/2022 foi feita uma RETIFICAÇÃO no edital especificamente no item 7.6.2 do
edital em epigrafe, sendo retirada a exigência de localização de até 10km da sede deste município,
tendo em vista o equívoco no momento da elaboração do mesmo, o qual foi utilizado uma minuta
padrão. O item 7.6.2 passa a valer com a seguinte descrição: 7.6.2 Alvará de funcionamento
vigente. Tendo em vista se tratar de uma alteração que não influencia na elaboração na proposta,
não se faz necessário a reabertura dos prazos. A mesma foi publicada no DOM na edição nº 3066
e inserido no chat do sistema.
No dia 08/07/2022 foi apresentado um pedido de IMPUGNAÇÃO ao edital via e-mail, o
qual foi analisado pela procuradoria do município, que emitiu parecer e fundamentou a decisão
final do Pregoeiro, a qual foi inserida na aba ARQUIVOS, sendo acatado o pedido. O edital
retificado foi inserido no sistema no dia 12/07/2022 constando a nova data da sessão e as
alterações, assim como foi publicado o aviso da reabertura dos prazos em todos os meios
inicialmente publicados (DOM edição nº 3074) e no dia 13/07/2022 foi publicado no DOE – DOU
e Jornal, alterando assim a data final de recebimento de propostas e documentos de habilitação e
abertura e julgamento dos mesmos para o dia 26/07/2022 as 08h.
No dia 13/07/2022 foi apresentado um pedido de esclarecimentos quanto ao descritivo do
item 01 do lote 001, sendo feita uma retificação do detalhamento do produto e republicado o edital,
o qual também foi inserido na aba ARQUIVO deste sistema e publicado no Portal da Prefeitura.
Fica mantida a abertura do certame para o dia 26/07/2022, sendo alterada apenas o detalhamento
do citado item.
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No dia 26/07/2022 as 08h, o pregoeiro oficial Rafael Queiroz de Oliveira, procedeu a
abertura da sessão e das propostas de preço apresentadas, em seguida fez a análise das mesmas
com base nas normas e especificações constantes do edital.
Sendo registrado que qualquer cidadão poderá acompanhar a sessão online através do
site www.bllcompras.com e clicar em “Acesso Público”, em seguida na aba pesquisa digitar
PE012/2022 e localizar a licitação, estando o setor de licitação do município a disposição de
qualquer cidadão para qualquer informação ou auxilio em acessar o sistema.
1 - O pregoeiro CLASSIFICOU todas as propostas para a fase de disputa de lances,
garantindo assim a ampla concorrência no certame, todavia no relatório geral de proposta o
pregoeiro percebeu que o sistema informa o valor unitário constante de cada lote, porém o
julgamento será por valor global do lote.
2 – Foram cadastradas no sistema nos respectivos lotes as seguintes quantidades de
propostas:
LOTE 01
07

LOTE 02
05

LOTE 03
09

LOTE 04
07

LOTE 05
09

LOTE 06
09

2.1 – Em seguida foram classificadas todas as propostas para a fase de lances, garantindo
assim o princípio da ampla competitividade e a busca da proposta mais vantajosa para a
administração. Abaixo os valores inicialmente apresentados antes da fase de disputa:
PROPOSTA
X
LOTE

LOTE 01

LOTE 02

LOTE 03

LOTE 04

LOTE 05

LOTE 06

215.085,00

175.000,00

181.860,00

463.750,00

711.200,00

934.100,00

PROPOSTA
02 12.195.000,00

NÃO COTOU

21.560.000,00

224.720.000,00 512.000.000,00 6.179.250.000,00

PROPOSTA
03 235.5000,00

249.200,00

213.137,40

470.894,40

PROPOSTA
04 321.000,00

NÃO COTOU

236.600,00

477.000,00

720.000,00

945.000,00

PROPOSTA
05 NÃO COTOU

NÃO COTOU

168.000,00

492.900,00

784.000,00

1.035.500,00

PROPOSTA
06 NÃO COTOU

140.000,00

NÃO COTOU

NÃO COTOU

NÃO COTOU

NÃO COTOU

PROPOSTA
07 NÃO COTOU

262.220,00

NÃO COTOU

NÃO COTOU

NÃO COTOU

NÃO COTOU

PROPOSTA
01

810.680,00 1.082.887,50
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PROPOSTA
08 265.500,00

NÃO COTOU

154.000,00

NÃO COTOU

520.000,00

718.000,00

PROPOSTA
09 156.000,00

112.000,00

105.000,00

265.000,00

440.000,00

621.500,00

PROPOSTA
010 210.000,00

NÃO COTOU

110.600,00

NÃO COTOU

568.000,00

737.000,00

NÃO COTOU

115.500,00

225.250,00
304.829,50

390.400,00
464.352,00

526.150,00
652.519,00

143.432,80

116.863,60

PROPOSTA
011 NÃO COTOU
PREÇO 234.534,00
ESTIMADO

3 – Após a classificação foi iniciada a fase de disputa as 09hs no modo ABERTO/FECHADO, com
duração de 15min e após o tempo aleatório de até 10 minutos, sendo aberto automaticamente o
prazo de 5 minutos para lances fechados. Sendo informado pelo pregoeiro que a disputa de lances
será realizada um lote por vez.
4 – Finalizado a fase de disputa, o pregoeiro apresentou uma CONTRAPROPOSTA nos seguintes
valores para as empresas declaradas arrematantes nos respectivos lotes:

LOTE

EMPRESA ARREMATANTE – 1º LUGAR

CONTRA
VALOR
PROPOSTA
ARREMATANTE
142.000,00
142.800,00

SITUAÇÃO DA
CONTRA
PROPOSTA
Apresentou uma de
142.500,00

001

LC CADEIRAS EIRELI

002

WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
65.000,00

Não
foi Solicitou
apresentado comprovação

003

LC CADEIRAS EIRELI

55.500,00

Não
foi Solicitou
apresentado comprovação

004

DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA

175.000,00

174.00,00

ACEITA

005

LC CADEIRAS EIRELI

262.400,00

262.000,00

Não aceitou

006

LC CADEIRAS EIRELI

262.400,00

Não
foi Solicitou
apresentado comprovação

4.1 Após a retomada da sessão via chat de mensagem, tendo o pregoeiro apresentado
CONTRAPROPOSTA para os lotes 01 – 04 e 05, conforme valores acima, findado o prazo a
empresa arrematante no lote 001 e 005 acima identificada NÃO aceitou a contraproposta, todavia
tendo em vista que o valor arrematante já encontra-se abaixo do estimado, foi classificada, e no
lote 002 – 003 e 006 o pregoeiro não apresentou contraproposta tendo em vista que o valor final
arrematado ficou mais de 50% abaixo do estimado, sendo solicitado a comprovação da
exequibilidade do preço através de notas fiscais ou declaração formal do licitante garantindo a
execução do preço ofertado, tendo a empresa LC CADEIRAS EIRELI apresentado declaração
formal se comprometendo com o preço ofertado. Quanto a empresa WHITE BOARD IMPORT
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COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (lote 002) apenas apresentou a proposta reformulada onde
consta a declaração de que cumprirá com todas as exigências do edital incluindo o preço ofertado,
sendo então declarado a aceitabilidade dos preços arrematados de todos os lotes. Em seguida foi
aberto o prazo para apresentação da proposta reformulada e Conforme item 4.1.2 do edital: A
licitante ARREMATANTE de cada lote, deverá apresentar junto com a proposta reformulada: o
comprovante de Registro do Fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do IBAMA
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido com chave de autenticação
(Fundamentação: Art 17, inciso II da lei nº 6.938/1981 – Instrução Normativa nº 06 de
15/03/2013IBAMA – Instrução Normativa nº 31 de 03/12/2009IBAMA – Lei 10.165/2000 e demais
legislação correlata). Em seguida a sessão foi suspensa e agendado o retorno para as 15h de
hoje.
4.2 As 15h o pregoeiro retomou a sessão e verificou que as empresas arrematantes apresentaram
a proposta reformulada dos respectivos lotes, sendo aprovadas pelo pregoeiro no lote 001 – 002
– 003 - 005 e 006 e então suspensa para análise das fichas técnicas pelo setor requisitantes,
quando então será declarado a aceitabilidade ou não da proposta. Quanto ao lote 004 o pregoeiro
solicitou que a empresa arrematante DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA apresentasse o
catálogo compatível com a marca ofertada M2V, tendo em vista que foi apresentado um catálogo
com a marca GASU apenas com a replicação das informações descrita no edital, assim como
solicitou que apresentasse o Certificado do IBAMA da empresa (M2V INDUSTRIA DE MOVEIS
EIRELI) uma vez que foi apresentado o da empesa EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
divergente da marca constante da proposta (M2V) e do catálogo (GASU) CONCEDIDO o prazo
para apresentação de 30 minutos, findado o prazo o pregoeiro alertou que conforme previsão do
edital no item 3.4 : O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ainda que
ocorra sua desconexão, uma vez que foi feita a convocação ainda durante a sessão realizada pela
manhã relatando sobre o retorno da sessão as 15h não logrando êxito, e sendo verificado que a
empresa DQUALITY estava online no sistema, logo diante da inercia da empresa a mesma foi
DESCLASSIFICDA devido a divergência de marcas nos documentos já citados acima. Em seguida
o pregoeiro declarou a 2ªcolocda a empresa UNICLASSE IND E COM LTDA-ME arrematante,
sendo apresentado uma contraproposta no valor de R$ 185.000,00, sendo aberto o prazo de 20
minutos para resposta e findado o mesmo não foi respondido, tendo sido feito contato telefônico
sem sucesso. Todavia estando o valor final ofertado (R$ 187.090,00) bem abaixo do estimado foi
declarado a aceitabilidade da oferta e aberto o prazo de 2h para apresentação da proposta
reformulada.
5.0 No dia 26/07/2022 o pregoeiro retomou a sessão as 10h e declarou a conformidade da
proposta reformulada apresentada pela empresa UNICLASSE IND E COM LTDA-ME no lote 004,
sendo então suspensa a sessão para que a secretaria Municipal de Educação e Cultura, emita o
parecer sobre a análise das marcas, catálogos e documentos exigidos para essa fase.
6.0 Após repetidas cobranças por parte do pregoeiro, a Secretaria Municipal de Educação e
Cultura apresentou o parecer sobre a analise das marcas, catálogos e documentos exigidos para
essa fase, no dia 08/09/2022, o qual foi devidamente publicado no DOM na edição nº 3165 e
inserido na Aba Arquivos do sistema BLL, e informado no chat de mensagem de cada lote, sendo
então REPROVADA as marcas ofertadas nos lotes 001 – 03 – 05 e 06 pela empresa LC
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CADEIRAS EIRELI e APROVADA as marcas ofertadas pelas empresas WHITE BOARD IMPORT
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no LOTE 002 e a UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
no LOTE 004. Em seguida foi convocado os licitantes classificados em segundo lugar nos lotes
001 – 03 – 05 e 06 a empresa DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA para a retomada da
sessão de negociação a realizar-se no dia 12/09/2022 as 10h via chat de mensagem. Quanto aos
lotes aprovados a sessão para divulgação da fase de habilitação será convocada posteriormente
após conclusão dos demais lotes.
7.0 – No dia 12/09/2022 as 10h o pregoeiro retomou a sessão, e apresentou uma contra proposta
a empresa DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA nos valores de: LOTE 01 de R$ 144.000,00
no LOTE 003 de R$ 64.000,00 – no Lote 005 de R$ 274.000,00 e no LOTE 006 de R$ 359.000,00,
findado o prazo a citada empresa não respondeu ao chat mesmo tendo sido convocada a presente
sessão desde o dia 08/09/2022, todavia estando os preços finais arrematados abaixo do estimado
foi a oferta declarada aceita e aberto o prazo de 2h para que a empresa apresentasse a proposta
de preço reformulada e a documentação exigida no item 4.2.1 do edital quanto ao registro no
IBAMA. A empresa apresentou apenas a proposta reformulada sendo reiterado o pedido pelo
pregoeiro da documentação exigida no item 4.2.1. As 14h o pregoeiro retomou a sessão e
comprovou que a empresa DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA não apresentou o registro
da fabricante no IBAMA sendo a mesma desclassificada e convocada a próxima colocada. Foi
apresentado a empresa MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA – ME então
arrematante do LOTE 001 uma contraproposta no valor de R$ 154.000,00 e a empresa
UNICLASSE IND E COM LTDA-ME uma contra proposta no LOTE 003 no valor de R$ 95.000,00
no LOTE 005 no valor de R$ 324.000,00 e no LOTE 006 no valor de R$ 435.000,00 – findado o
prazo de 20 minutos a empresa MF COMERCIO não respondeu e a empresa UNICLASS IND.
Respondeu informando que não poderia mais reduzir o valor ofertado, logo estando os valores
abaixo do estimado foi classificada as ofertadas dos lotes 001 – 003 – 005 e 006 e aberto o prazo
de 2h para inserção da proposta reformulada no sistema. A empresa UNICLASSE IND E COM
LTDA-ME inseriu a proposta reformulada, o catálogo e a documentação exigida no item 4.2.1 do
edital, sendo declarado a conformidade e suspenso o julgamento dos lotes 003 – 005 e 006 para
que a secretaria municipal de Educação e Cultura possa analisar e emitir parecer sobre a
aceitabilidade das marcas. Quanto ao lote 001 a empresa MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS LTDA inseriu apenas a proposta reformulada, sendo novamente solicitando que
inserisse a documentação exigida no item 4.2.1 do edital, sendo então requerido pela empresa um
prazo maior para inserção dos citados documentos, sendo alertado pelo pregoeiro que tal
exigência já constava do edital e que a empresa apresentou declaração de que atendia as
exigências do edital, todavia foi concedido prazo ate as 14h do dia 13/09/2022 em seguida foi
suspensa a sessão.
8.0 – No dia 13/09/2022 as 14h o pregoeiro retomou a sessão do lote 001 e verificou que a
empresa não inseriu os documentos exigidos no item 4.2.1 do edital, mesmo tendo sido prorrogado
o prazo, sendo a empresa MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
desclassificada. Ato continuo declarou arrematante a empresa MÓVEIS JB INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA no valor de R$ 198.000,00 sendo apresentado uma contraproposta no valor de
R$ 190.000,00, sendo aberto o prazo de 20 minutos, tendo a citada empresa respondido não ter
condições de reduzir mais o valor arrematado, logo tendo em vista que o valor encontra-se abaixo
do estimado, o pregoeiro declarou a aceitabilidade do preço e abriu o prazo de 2h para inserção
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da proposta reformulada e dos documentos exigidos no item 4.2.1 do edital, tendo a empresa feita
a inclusão dos documentos e o pregoeiro declarado a conformidade da proposta reformulada,
sendo suspensa a sessão para que a secretaria municipal de Educação e Cultura emita o parecer
sobre a aceitabilidade da marca ofertada com base no catalogo e documentos apresentados.
9.0 – No dia 14/09/2022 a Secretaria apresentou o parecer nº 4 e 05 nos quais aprovam as marcas
ofertadas nos lotes 001 – 003 – 005 e 006, sendo o resultado publicado no DOM na edição 3171
e inserido na aba ARQUIVOS do sistema e feita a convocação para divulgação da fase de
habilitação a ser realizada no dia 15/09/2022 as 9h, conforme mensagem inserida no chat dos
citados lotes, sendo solicitado pelo pregoeiro que os licitantes arrematantes acompanhassem o
chat para possível diligência, a qual foi feita as 15:23 no lote 001 devido a ausência de certidão de
falência e no lote 002 devido à ausência do certificado da ABNT conforme exigência constantes
dos itens 7.5 letra A e item 7.6.3 do edital, de acordo a previsão constante do artigo 43, §3º da Lei
Federal nº 8.666/93, previsão constante do item 20.7 do edital, Acordão do TCU nº 1211/2021 e o
princípio da economicidade e da proposta mais vantajosa, sendo aberto o prazo de 24h.
10 – No dia 15/09/2022 o pregoeiro retomou a sessão as 9h e informou que no lote 001 a empresa
atendeu a diligencia feita ontem porem enviou a Certidão por e-mail sendo solicitado que junte no
sistema para conhecimentos de todos. Quanto ao lote 002 a empresa informou que a citada
certificação da ABNT não se aplica a quadros escolares e de avisos e sim o SELO DO FSC, o
qual foi juntado, diante disso foi declarada a empresa arrematante HABILITADA. Quanto aos lotes
003 – 004 – 005 e 006 foi declarada a empresa HABILITADA por atender as exigências do edital.
Em seguida foi agendada a sessão para declaração de vencedora dos lotes 02 – 03 – 04 – 05 e
06 para o dia 16/09/2022 as 10h quando será aberto o prazo para manifestação de recurso.
Momentos depois o pregoeiro RETIFICO A DATA DA SESSÃO PARA O DIA 19/09/2022 AS 10H
- devido à realização de outro processo agendado para o dia 16/09/2022.
11 – No dia 19/09/2022 as 10h o pregoeiro declarou VENCEDORA nos respectivos lotes as
empresas abaixo identificadas, sendo então aberto o prazo de 10 minutos para manifestação de
recurso via sistema:

LOTE

EMPRESA VENCEDORA

001 MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR PROPOSTA
REFORMULADA
198.000,00

002 WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 65.000,00
003 UNICLASSE IND E COM LTDA-ME

96.040,00

004 UNICLASSE IND E COM LTDA-ME

187.090,00

005 UNICLASSE IND E COM LTDA-ME

325.600,00

006 UNICLASSE IND E COM LTDA-ME

437.150,00
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11.1 Após findado o prazo para manifestação de recursos o pregoeiro verificou a decadência ou
recursa na apresentação apenas no LOTE 002, sendo então ADJUDICADO o objeto as
respectivas empresas vencedoras conforme planilha acima e aberto o prazo para apresentação
dos documentos de habilitação na forma impressa conforme previsão legal constante do item 8.6
do edital.
11.2 Foi manifestado a intenção de recurso para os LOTES 001 – 003 – 004 – 005 E 006, conforme
abaixo transcrito, sendo então deferido o pedido e aberto o prazo de 3 dias para apresentação das
peças recursais o qual finda em 22/09/2022, quando então será aberto o prazo de 3 dias para a
contra razão.
LOTE 001: “A recorrente solicita a habilitação da mesma, pois cumpriu com todos os requisitos de
habilitação, apresentou catalogo completo conforme as características dos itens cotados e
também licenciamento (IBAMA) no devido enquadramento permitido pelos órgão fiscalizador”
LOTE 002: sem manifestação de recurso.
LOTE 003: “A recorrente solicita a habilitação da mesma, pois cumpriu com todos os requisitos de
habilitação, apresentou catalogo completo conforme as características dos itens cotados e
também licenciamento (IBAMA) no devido enquadramento permitido pelos órgão fiscalizador.”
LOTE 004: “a empresa não atendeu aos requisitos de habilitação, retificou documentos após a
data de abertura do processo”
LOTE 005: “A recorrente solicita a habilitação da mesma, pois cumpriu com todos os requisitos de
habilitação, apresentou catalogo completo conforme as características dos itens cotados e
também licenciamento (IBAMA) no devido enquadramento permitido pelos órgão fiscalizador.”
LOTE 006: “A recorrente solicita a habilitação da mesma, pois cumpriu com todos os requisitos de
habilitação, apresentou catalogo completo conforme as características dos itens cotados e
também licenciamento (IBAMA) no devido enquadramento permitido pelos órgão fiscalizador”

12 - Após findado o prazo para apresentação da peça recursal, o pregoeiro verificou que a empresa
LC CADEIRAS LTDA juntou no sistema a citada peça no dia 21/09/2022 e o próprio sistema abriu
o prazo para o contra-recurso o qual finda em 27/09/2022.
13- No dia 26/09/2022 o pregoeiro, com base no art 64, §3º da lei 8.666/93, solicitou a prorrogação
na vigência da proposta, tendo em vista que a mesma tem sua validade de 60 dias encerrada hoje,
tendo em vista que a sessão de abertura ocorreu em 26/07/2022. O pregoeiro então apresentou
um pedido de prorrogação de prazo na vigência por mais 60 dias, sendo concedido 24h para
resposta via chat de mensagem. Tendo as empresas alegados via email e telefone não terem
como inserir mensagem no chat devido estar na fase de interposição de contra-razões. Sendo
então prorrogado a validade das propostas por mais 60 dias.
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14. No dia 28/09/2022 o pregoeiro verificou no sistema que as empresas vencedoras não
apresentaram as contra-razões, sendo feito o julgamento pelo pregoeiro o qual manteve sua
decisão conforme deliberação publicada no DOM na edição nº 3189 e inserida na aba julgamento
de recursos. Sendo então o recurso encaminhado na mesma data, para a autoridade superior para
julgamento final do recurso.
15 – No dia 20/10/2022 a autoridade superior (prefeito) deliberou pelo não provimento do
recurso interposto, sendo mantida a decisão do pregoeiro e em seguida adjudicou o objeto dos
lotes que tiveram recurso. Foi a decisão publica no DOM na edição nº 3218 e inserido na aba
Arquivos do sistema e informado no chat de mensagem. Sendo mais uma vez solicitado pelo
pregoeiro que a empresa vencedora do lote 002 inserisse o valor unitário para que pudesse ser
alterado a fase da licitação para ADJUDICADO.
16 – Declarou o pregoeiro, encerrada o certame e encaminhou o presente processo para a
PROCURADORIA e CONTROLADORIA do município para emissão de parecer sobre a sua
legalidade para posterior deferimento ou não do recurso, outra decisão pela autoridade superior,
sendo alertado que caso seja negado provimento deverá . Devendo o presente relatório ser
publicado no Diário Oficial do Município para conhecimento de todos.
Teofilândia – BA, 20 de Outubro de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia
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