
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA        

CNPJ:

RUA SANTOS DUMONT 413

C.E.P.:

83.026.773/0001-74

89950-000 - Dionísio Cerqueira - SC

OUTRAS MODALIDADES

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  59/2019 - OU

59/2019

24/05/2019

Folha:  1/7

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 26 de Junho de 2019, às 11:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA        , reuniram-se os
membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  240/2019, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  59/2019, Licitação nº 59/2019 - OU, na modalidade
de Outras Modalidades.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL 11.947/2009,
Resolução/CD/FNDE nº 025/2012, Resolução/CD/FNDE nº 26/2013

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  3/2019    (Sequência: 3)

Parecer da Comissão: Após análise e degustação dos itens da licitação pelo conselho municipal de educação, conforme ATA 03/2019, segue
abaixo produtores cadastrados e itens vencedores.

Item

Participante:

Especificação

6940 - LUCIMAR TEREZINHA BLANKE DICKEL                   

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

6 BATATA DOCE branca/roxa, primeira qualidade, tamanho
grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou
defeitos, casca  lisa, sem corpos estranhos ou terra aderida
à superfície externa.

KG 200,00  0,0000 1,50    300,00   

9 BOLACHA CASEIRA SIMPLES; em embalagem plástica
individual e transparente com aproximadamente 1kg,
rotulagem contendo a identificação do produto, informação
nutricional, ingredientes, data de fabricação e prazo de
validade, com aspectos, cor, sabor e textura características
e não apresentando nenhum aspecto que alterem suas
características, assim como mofos e bolores.

KG 400,00  0,0000 12,00    4.800,00   

10 BOLACHA CASEIRA SIMPLES; COM COBERTURA de
merengue. Em embalagem plástica individual e
transparente com aproximadamente 1kg e rotulagem
contendo identificação do produto, informação nutricional,
ingredientes, data de fabricação e prazo de validade, com
aspectos, cor, sabor e textura características e não
apresentando nenhum aspecto que alterem suas
características, assim como: mofos e bolores.

KG 700,00  0,0000 17,88    12.516,00   

11 BOLACHA CASEIRA DE MILHO. Em embalagem plástica
individual e transparente com aproximadamente 1kg e
rotulagem contendo a identificação do produto, informação
nutricional, ingredientes, data de fabricação e prazo de
validade, com aspectos, cor, sabor e textura características
e não apresentando nenhum aspecto que alterem suas
características, assim como mofos e bolores.

KG 500,00  0,0000 14,42    7.210,00   

17 CUCA S/ RECHEIO; Deve apresentar-se macia, nova e
bem assada. Cobertura de farofa. Bem acondicionado,
embalado individualmente em embalagem plástica
transparente de polietileno resistente ( a manipulação e
transporte ) e atóxica. Etiqueta contendo a identificação do
produto e produtor, data de fabricação, validade,
informações nutricionais. Validade mínima de 05 (cinco )
dias a contar do dia da fabricação. Cada unidade deve
pesar entre 700 e 800 gramas.

UN 400,00  0,0000 8,08    3.232,00   
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Item

Participante:

Especificação

6940 - LUCIMAR TEREZINHA BLANKE DICKEL                   

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

22 MILHO VERDE EM ESPIGA; Apresentação em espiga IN
NATURA, tamanho médio a grande, espigas de milho novo.
Aplicação: alimentar. Características adicionais: íntegro,
fresco, com grãos inteiros, isenta de fungos, podridão e
indícios de germinação, isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície extrema, livre de
enfermidades, isentos, parasitas e larvas (bem como de
danos por danos por estes provocados).Cheiro
característico do produto. Bem desenvolvido, com grau de
maturidade adequado. Acondicionado em embalagem
plástica transparente de polietileno resistente (à
manipulação e transporte) e atóxica. Apresentação:
embalagem contendo 6 (seis) unidades. Não sendo aceitos
espigas com milho passado do ponto de consumo, mal
acondicionado e com embalagem violada.

PCT 500,00  0,0000 3,00    1.500,00   

23 PÃO DE TRIGO; Massa leve, macio, com boa aparência,
com casca, assado por inteiro, não queimado, levemente
dourado e odor característico, sem qualquer tipo de
sujidade, ingredientes básicos: farinha de trigo/ fermento
biológico/ sal /açúcar, /gordura tipo vegetal e água. Bem
acondicionado, embalado individualmente em embalagem
plástica transparente de polietileno resistente ( a
manipulação e transporte ) e atóxica. Etiqueta contendo a
identificação do produto e produtor, data de fabricação,
validade, informações nutricionais. Validade mínima de 05
(cinco ) dias a contar do dia da fabricação. Cada unidade
deve pesar entre 800 e 900 gramas.

UN 300,00  0,0000 10,00    3.000,00   

24 PÃO MISTO DE FUBÁ; Pão misto de farinha de fubá e
trigo, deve apresentar-se macio, assado ao ponto, sem
amasso, bem acondicionado, embalado individualmente em
embalagem plástica transparente de polietileno resistente (
a manipulação e transporte ) e atóxica. Etiqueta contendo a
identificação do produto e produtor, data de fabricação,
validade, informações nutricionais. Validade mínima de 05
(cinco ) dias a contar do dia da fabricação. Cada unidade
deve pesar entre 800 e 900 gramas.

UN 500,00  0,0000 8,00    4.000,00   

Total do Participante --------> 36.558,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

11607 - VALDIR OLIVIO BUSS

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

26 SUCO DE UVA in natura, integral, em embalagem  de vidro
com 1 litro com rotulagem contendo a identificação do
produto, informação nutricional, ingredientes, data de
fabricação e prazo de validade, com aspectos, cor e sabor
característicos.

L 600,00  0,0000 10,00    6.000,00   

Total do Participante --------> 6.000,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

11782 - ALCIRIO KOLLENBERGER

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

7 BERGAMOTA, POCÃ, TANGERINA; Frutos de tamanho
médio e uniformes, produto sã, limpo e de boa qualidade,
sem defeito, bem desenvolvido e maduro. COLHIDO COM
CABINHO.

KG 300,00  0,0000 2,10    630,00   

10 BOLACHA CASEIRA SIMPLES; COM COBERTURA de
merengue. Em embalagem plástica individual e
transparente com aproximadamente 1kg e rotulagem
contendo identificação do produto, informação nutricional,
ingredientes, data de fabricação e prazo de validade, com
aspectos, cor, sabor e textura características e não
apresentando nenhum aspecto que alterem suas
características, assim como: mofos e bolores.

KG 700,00  0,0000 17,88    12.516,00   
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Item

Participante:

Especificação

11782 - ALCIRIO KOLLENBERGER

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

24 PÃO MISTO DE FUBÁ; Pão misto de farinha de fubá e
trigo, deve apresentar-se macio, assado ao ponto, sem
amasso, bem acondicionado, embalado individualmente em
embalagem plástica transparente de polietileno resistente (
a manipulação e transporte ) e atóxica. Etiqueta contendo a
identificação do produto e produtor, data de fabricação,
validade, informações nutricionais. Validade mínima de 05
(cinco ) dias a contar do dia da fabricação. Cada unidade
deve pesar entre 800 e 900 gramas.

UN 500,00  0,0000 8,00    4.000,00   

Total do Participante --------> 17.146,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

11944 - JOEL PINHEIRO

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 ABOBORA CABOTIA, fresca, limpa, sem rachaduras ou
cortes na casca, sem manchas, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade.

KG 200,00  0,0000 2,25    450,00   

2 ACELGA  tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou
defeitos, tenras, sem mofos ou bolores, sem corpos
estranhos e terra aderida á superfície. Peso médio de 500
gramas.

UN 250,00  0,0000 2,50    625,00   

3 ALFACE, crespa ou lisa, fresca, limpa, sem folhas
murchas, sem manchas, machucaduras, bolores ou
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Pé
com aprox. 300g.

UN 1.000,00  0,0000 1,50    1.500,00   

12 BRÓCOLIS apresentar textura  firme, tamanho médio,
uniforme, sem machucados, limpos, sem ferimentos ou
defeitos, sem mofos ou bolores, outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade. Peso médio de
400 a 500 gramas.

UN 200,00  0,0000 2,50    500,00   

13 CENOURA, sem rama, fresca, compacta e firme, com
coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem
manchas, machucaduras, bolores e sujidades, devendo ser
bem desenvolvida.

KG 500,00  0,0000 2,00    1.000,00   

14 COUVE-FLOR apresentar textura firme, tamanho médio,
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, sem mofos ou
bolores, outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade.

UN 200,00  0,0000 2,50    500,00   

19 REPOLHO branco ou roxo, tamanho médio, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos, tenras, sem mofos ou bolores, sem
corpos estranhos e terra aderida à superfície.

KG 300,00  0,0000 2,25    675,00   

27 TEMPERO VERDE, contendo salsinha e cebolinha, in
natura, em maço, as folhas devem ser verdes, sem
amarelados ou apodrecimento, livre de insetos e sujidades.
Com no mínimo 150 gramas.

MAÇ 300,00  0,0000 2,00    600,00   

Total do Participante --------> 5.850,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

12036 - MARCELO ADELCIO ROOS

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

21 MELADO DE CANA BATIDO; obtido do caldo de cana,
elaborado com matéria-prima não fermentada, isenta de
matéria terrosa, parasitas e detritos animais ou vegetais.
Sem qualquer tipo de corante, natural ou conservante,
cheiro característico. Ausência de sujidades, parasitas,
larvas e insetos ou seus fragmentos, deve ser entregue em
embalagens limpas e adequadas. Com registro no
Ministério da Agricultura.

KG 400,00  0,0000 7,50    3.000,00   

Total do Participante --------> 3.000,00   

_________________________
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Item

Participante:

Especificação

12286 - ELOI ALFREDO ROOS

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

20 MANDIOCA descascada, picada, congelada em
embalagem plástica individual e transparente de 1 kg, com
rotulagem contendo a identificação do produto, informação
nutricional, data de fabricação e prazo de validade, com
aspectos, cor, sabor e textura características e não
apresentando nenhum  aspecto que alterem suas
características, assim como amolecimento e/ou
descongelamento.

KG 400,00  0,0000 3,50    1.400,00   

Total do Participante --------> 1.400,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

12479 - SILVANA EVA LUDWIG ROOS

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

9 BOLACHA CASEIRA SIMPLES; em embalagem plástica
individual e transparente com aproximadamente 1kg,
rotulagem contendo a identificação do produto, informação
nutricional, ingredientes, data de fabricação e prazo de
validade, com aspectos, cor, sabor e textura características
e não apresentando nenhum aspecto que alterem suas
características, assim como mofos e bolores.

KG 400,00  0,0000 12,00    4.800,00   

16 CUCA C/ RECHEIO; Deve apresentar-se macia, nova e
bem assada. Recheio: sabores variados,  ( doce de leite,
coco, frutas, chocolate ), e cobertura de farofa. Bem
acondicionado, embalado individualmente em embalagem
plástica transparente de polietileno resistente ( a
manipulação e transporte ) e atóxica. Etiqueta contendo a
identificação do produto e produtor, data de fabricação e
validade, informações nutricionais. Validade mínima de 05
(cinco ) dias a contar do dia da fabricação. Cada unidade
deve pesar entre 700 e 800 gramas.

UN 500,00  0,0000 10,00    5.000,00   

24 PÃO MISTO DE FUBÁ; Pão misto de farinha de fubá e
trigo, deve apresentar-se macio, assado ao ponto, sem
amasso, bem acondicionado, embalado individualmente em
embalagem plástica transparente de polietileno resistente (
a manipulação e transporte ) e atóxica. Etiqueta contendo a
identificação do produto e produtor, data de fabricação,
validade, informações nutricionais. Validade mínima de 05
(cinco ) dias a contar do dia da fabricação. Cada unidade
deve pesar entre 800 e 900 gramas.

UN 500,00  0,0000 8,00    4.000,00   

Total do Participante --------> 13.800,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

12480 - ALEXSANDRO RAFAEL KOLLENBERG

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

4 ABOBRINHA, tipo italiana ou menina, selecionada, com
polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do
manuseio e transporte.

KG 200,00  0,0000 1,47    294,00   

6 BATATA DOCE branca/roxa, primeira qualidade, tamanho
grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou
defeitos, casca  lisa, sem corpos estranhos ou terra aderida
à superfície externa.

KG 200,00  0,0000 1,50    300,00   

11 BOLACHA CASEIRA DE MILHO. Em embalagem plástica
individual e transparente com aproximadamente 1kg e
rotulagem contendo a identificação do produto, informação
nutricional, ingredientes, data de fabricação e prazo de
validade, com aspectos, cor, sabor e textura características
e não apresentando nenhum aspecto que alterem suas
características, assim como mofos e bolores.

KG 500,00  0,0000 14,42    7.210,00   
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Item

Participante:

Especificação

12480 - ALEXSANDRO RAFAEL KOLLENBERG

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

17 CUCA S/ RECHEIO; Deve apresentar-se macia, nova e
bem assada. Cobertura de farofa. Bem acondicionado,
embalado individualmente em embalagem plástica
transparente de polietileno resistente ( a manipulação e
transporte ) e atóxica. Etiqueta contendo a identificação do
produto e produtor, data de fabricação, validade,
informações nutricionais. Validade mínima de 05 (cinco )
dias a contar do dia da fabricação. Cada unidade deve
pesar entre 700 e 800 gramas.

UN 400,00  0,0000 8,08    3.232,00   

18 LARANJA COMUM, BAHIA, VALÊNCIA, LIMA ( do céu );
Frutos de tamanho médio e uniformes, produto sã, limpo e
de boa qualidade, sem defeito, bem desenvolvido e
maduro.

KG 1.000,00  0,0000 2,20    2.200,00   

22 MILHO VERDE EM ESPIGA; Apresentação em espiga IN
NATURA, tamanho médio a grande, espigas de milho novo.
Aplicação: alimentar. Características adicionais: íntegro,
fresco, com grãos inteiros, isenta de fungos, podridão e
indícios de germinação, isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície extrema, livre de
enfermidades, isentos, parasitas e larvas (bem como de
danos por danos por estes provocados).Cheiro
característico do produto. Bem desenvolvido, com grau de
maturidade adequado. Acondicionado em embalagem
plástica transparente de polietileno resistente (à
manipulação e transporte) e atóxica. Apresentação:
embalagem contendo 6 (seis) unidades. Não sendo aceitos
espigas com milho passado do ponto de consumo, mal
acondicionado e com embalagem violada.

PCT 500,00  0,0000 3,00    1.500,00   

Total do Participante --------> 14.736,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

12481 - IVETE MARIA SCHNEIDER

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

4 ABOBRINHA, tipo italiana ou menina, selecionada, com
polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do
manuseio e transporte.

KG 200,00  0,0000 1,47    294,00   

5 BANANA   TIPO COLONIAL; de primeira qualidade com
grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte,
manipulação e conservação adequada para consumo
mediato e imediato, com cor e conformação
uniformes.Caixa com 20 kg.

KG 200,00  0,0000 2,30    460,00   

6 BATATA DOCE branca/roxa, primeira qualidade, tamanho
grandes ou médios, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou
defeitos, casca  lisa, sem corpos estranhos ou terra aderida
à superfície externa.

KG 200,00  0,0000 1,50    300,00   

7 BERGAMOTA, POCÃ, TANGERINA; Frutos de tamanho
médio e uniformes, produto sã, limpo e de boa qualidade,
sem defeito, bem desenvolvido e maduro. COLHIDO COM
CABINHO.

KG 300,00  0,0000 2,10    630,00   

8 BETERRABA, primeira qualidade, tamanho médio,
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos
estranhos e terra aderida a superfície.

KG 100,00  0,0000 2,50    250,00   

12 BRÓCOLIS apresentar textura  firme, tamanho médio,
uniforme, sem machucados, limpos, sem ferimentos ou
defeitos, sem mofos ou bolores, outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade. Peso médio de
400 a 500 gramas.

UN 200,00  0,0000 2,50    500,00   

13 CENOURA, sem rama, fresca, compacta e firme, com
coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem
manchas, machucaduras, bolores e sujidades, devendo ser
bem desenvolvida.

KG 500,00  0,0000 2,00    1.000,00   

15 COUVE-MANTEIGA, fresca limpa, sem folhas murchas,
sem manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e qualidade. Maço com
aprox. 200g.

MAÇ 300,00  0,0000 1,50    450,00   
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12481 - IVETE MARIA SCHNEIDER

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

18 LARANJA COMUM, BAHIA, VALÊNCIA, LIMA ( do céu );
Frutos de tamanho médio e uniformes, produto sã, limpo e
de boa qualidade, sem defeito, bem desenvolvido e
maduro.

KG 1.000,00  0,0000 2,20    2.200,00   

22 MILHO VERDE EM ESPIGA; Apresentação em espiga IN
NATURA, tamanho médio a grande, espigas de milho novo.
Aplicação: alimentar. Características adicionais: íntegro,
fresco, com grãos inteiros, isenta de fungos, podridão e
indícios de germinação, isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos à superfície extrema, livre de
enfermidades, isentos, parasitas e larvas (bem como de
danos por danos por estes provocados).Cheiro
característico do produto. Bem desenvolvido, com grau de
maturidade adequado. Acondicionado em embalagem
plástica transparente de polietileno resistente (à
manipulação e transporte) e atóxica. Apresentação:
embalagem contendo 6 (seis) unidades. Não sendo aceitos
espigas com milho passado do ponto de consumo, mal
acondicionado e com embalagem violada.

PCT 500,00  0,0000 3,00    1.500,00   

27 TEMPERO VERDE, contendo salsinha e cebolinha, in
natura, em maço, as folhas devem ser verdes, sem
amarelados ou apodrecimento, livre de insetos e sujidades.
Com no mínimo 150 gramas.

MAÇ 300,00  0,0000 2,00    600,00   

Total do Participante --------> 8.184,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

12482 - MARISETE TASCHIN HARTMANN

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

16 CUCA C/ RECHEIO; Deve apresentar-se macia, nova e
bem assada. Recheio: sabores variados,  ( doce de leite,
coco, frutas, chocolate ), e cobertura de farofa. Bem
acondicionado, embalado individualmente em embalagem
plástica transparente de polietileno resistente ( a
manipulação e transporte ) e atóxica. Etiqueta contendo a
identificação do produto e produtor, data de fabricação e
validade, informações nutricionais. Validade mínima de 05
(cinco ) dias a contar do dia da fabricação. Cada unidade
deve pesar entre 700 e 800 gramas.

UN 500,00  0,0000 10,00    5.000,00   

17 CUCA S/ RECHEIO; Deve apresentar-se macia, nova e
bem assada. Cobertura de farofa. Bem acondicionado,
embalado individualmente em embalagem plástica
transparente de polietileno resistente ( a manipulação e
transporte ) e atóxica. Etiqueta contendo a identificação do
produto e produtor, data de fabricação, validade,
informações nutricionais. Validade mínima de 05 (cinco )
dias a contar do dia da fabricação. Cada unidade deve
pesar entre 700 e 800 gramas.

UN 400,00  0,0000 8,08    3.232,00   

23 PÃO DE TRIGO; Massa leve, macio, com boa aparência,
com casca, assado por inteiro, não queimado, levemente
dourado e odor característico, sem qualquer tipo de
sujidade, ingredientes básicos: farinha de trigo/ fermento
biológico/ sal /açúcar, /gordura tipo vegetal e água. Bem
acondicionado, embalado individualmente em embalagem
plástica transparente de polietileno resistente ( a
manipulação e transporte ) e atóxica. Etiqueta contendo a
identificação do produto e produtor, data de fabricação,
validade, informações nutricionais. Validade mínima de 05
(cinco ) dias a contar do dia da fabricação. Cada unidade
deve pesar entre 800 e 900 gramas.

UN 300,00  0,0000 10,00    3.000,00   
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24 PÃO MISTO DE FUBÁ; Pão misto de farinha de fubá e
trigo, deve apresentar-se macio, assado ao ponto, sem
amasso, bem acondicionado, embalado individualmente em
embalagem plástica transparente de polietileno resistente (
a manipulação e transporte ) e atóxica. Etiqueta contendo a
identificação do produto e produtor, data de fabricação,
validade, informações nutricionais. Validade mínima de 05
(cinco ) dias a contar do dia da fabricação. Cada unidade
deve pesar entre 800 e 900 gramas.

UN 500,00  0,0000 8,00    4.000,00   

Total do Participante --------> 15.232,00   

_________________________

Total Geral ----------------------> 121.906,00   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 JEAN ROBSON WUST

CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA

IVONETE FATIMA LANZA

ADRIANA DEMARI ALVES

RENAN CHRISTANI

Dionísio Cerqueira,  26  de  Junho  de  2019

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO


