
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ. MA
Av. João Xxlll, S/N - Cêntro
cNPJ: 01.612.832/000í-2í

REF. PROC. ApM. No. 079/202í

Requerente: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Assunto: Contrâtação. Edital de Regime Diferenciado de Contrataçóes públicas (RDC).
Aprovado.

PARECER JURíDICO NO O6/U2O2,I - CPUPGM

Para melhor compreensão didática, este parecer divide-se em Relatôrio, Análise da
Demanda, Dispositivo e Encaminhamento.

O Processo no 07912021, que tem por objeto a ContÍatação de Empresa Especializada
em Serviços Técnicos de Engenharia para recuperação e manutenção de estradas vicinais
em diversos povoados no Município de Alto Ategre do pindaré/MA.

De relevante, cumpre destacar que consta nos autos, além do O(ício supracitado,
Projeto Básico; Despacho do Prefeito Municipat de Âlto Alegre do pindaré - t\rA, dando os
devidos encâminhamentos aos sêtorês responsávêis pela solicitação em tela; Bem como
relatório sobre disponibilidade de Dotação Orçamentária para viabilidade do pleito.

Por último, certiÍica-se que a Comissão permanente de Licitação - CpL encaminhou
os autos com Portaria que nomeia os membros particlpantes dâ comissão e a minuta do
Edital na modalidade RDC, para análise e emissão do parecer jurídico de acordo com os
ditamês contidos na Lei Federal no. 8.666/93 e Lêi Federal no i2.462t20i1.

"/ É o breve rêlatório:

RELATóRto:

ANÁLIsE DA DEMANDA:

Considerecões Iniciais:

No presente caso, devê-so utilizar e Loi Foderal no 12.1G212011 ê Lei 8.666/93 e
dêmais legislaçóes de compêtência Íedê.a|.

2. Da Escolha da ilodalidade:

Previsto na Lei Federal no 12.462, de 04 de agosto dê 2011, em sua origem, o RDC
era aplicável exclusivamente às licitaçôes e contratos nêcessários à realizaçáo do seguinte:

1.
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- Jogos OlÍmpicos e ParaolÍfipicos de 2016, constantes da Cafteira
dê Projetos OlÍmpicos, definida pela Autoidade Públicâ OtÍhpica (atl
1', t):
- Copa das Contêdêêçõês da Foderaçâo lntehacional de Futebol
Associaçâo (Fía) 2013 e da Copa cto Munclo Fifa 2014, definidos peto
Gecopa 2014 (ad. 1ô, ll); e
- Obês de infrcestrutura e de contrataçáo de serviços para os
aeíopoftos das capitais dos Estados, drstartes até 3SO km das
c/dades s6des dosses mundiais (an 1o, lll).

Muito embora os objetos acimâ descÍitos já tenham se esgotado, o RDC ainda tem
aplicaçáo em decorrência das âmpliaçóes que foram feitas posteriormente, por vários
diplomas legais.

Diante das alteraçóes promovidas na Lei Federal no 12.462120.15, o RDC é aplicado
nas licjtaçôes e contratos, nas seguintes hipóteses:

- Ações intograntes do Programa de Acêloraçáo do Ctêscimento
(PAc) (aft 1o,tv):
- Ações no ânhito da segurcnça púbtba (an. 1o, Vtt);
- Ações em órgáos e entidades dedicados à ciéncia, à tecnologia e à
inovaçáo (ai. 10, x);
- Obras e sêr'vlços de engenharia no âmbíto do Sistema único de
Saúde (SUS) (aft. 1o. V):
- Obres ê sery,ços de êngenhaia para construçáo, amptiação e
roÍofina ê administraçáo de estabêlêcimentos penais e de unidades
dê atendinento socioeducâtivo (aí_ 1., Vl);
- Obras e serviÇos de enganhaia, relacionaclas a methoias na
mobilidade utuana ou ampliaçáo de infraestrutura togÍstica (ad. 1o,
v t);
- Obrcs e seNiços cle engonhaia no âmbito dos s,bÍemas prbllcos de
ensino e de pesquisa, ciência a tecnologia (ai. 1o, s 3o); e
- Locaçáo de bêhs móveis a imóveis, nos quais o tocador íeatiza
ptévia aquisição, construção ou refoftna substancjal, con ou sen
apaíelhamento clo bens, poí si mêsmo ou por terceios, do bem
êspecitbado pela administÍaçáo (an. 1o, lX)

Alêm.disso, a utilização do
esparsas. E o caso do art. 1o da
FedeÍal no 12.81512013

RDC foi autorizada em situaçóes especíÍicas por
Lei Federal n" 12.87312013 e do § 4o do art. 54 da

leis
Lei

Pois bem. Com a ediçâo da i,/lP no 961/2020, convertida posteriormente na Lei no
14.065, de 2020, houve a ampliação do uso do RDC, conforme demonstram os dispositivos
a seguir transcritos:
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'Att. 10 Ficam autoizados à adninistaçáo pública de todos os entes
fedeQtivos, de todos os Poderos e óÍgãos constitucionalmente
autônomos:

(.)

lll - aplicü o Regíme Difêrcnciado da Contrataçõês públicas
(RDC), de quê trata a Lei n 12.162, de 1de agosto de 2011 , para
licitações e contâtaçõos dê quaisqueí obrds, setuiços, comp,€,s,
alienações e locaçõês.

O Decreto Legislatavo no 6/2020 - referido no art. 20 da Mp no 961/2020 - reconheceu
a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020.
como se veriÍica da leiturâ de seu art. .1o:

''At7 1a Ficd reconhêcida, exclusivamenle para os fins do aft. 65 da
Lêi Comptêtnentar no 101, de 4 de naio de 2OOO, notadamenle parc
as dispensas do ahngmento dos resu/tados frsc a6 previstos no aft_ ?
da Lei no t3B9B, de 11 de novembro de 2019, e dê timitaçáo de
empenho de que trcta o aft. 9o da Lei Conplementar no 101, de 4 dê
maio dê 2000, a ocoftêncía do estâdo de cdlamidade pública, com
êfeitos dÍé 31 de dezembrc cte 2020, nos termos cla solicitaçáo do
Presialente cla Repúbtica encaninhada por meio da Mensagem no 93,
dê 1A de maryo de 2020 (g_n)

. Nota-se que o período de vigência do direito provisório da Mp n.961/2020 é diferente
do período de vigência do direito provisório da Lei Federal no.t3.979/2020.

O art. 8o da Lei Federat nó 13.979t202O, com a redaçáo conferida peta Mp no
926/2020, prevê o seguinte:

"At| I Esta Lej vigorará enquanto perduraÍ o estado cle emargéncia
de saúcte ínteínacional deconente do coronavlrus rcsponsávõl pelo
sufto de 2019, excoto quanto aas contratos de que trata o ad_ io_H,
que obedeceráo ao prazo de vjgéncia neles estabetecidos"_

Portanto, as regras contidas na Lei Federal no 13.g7gt2\2T vigorarão enquanto
perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorÍente dotovlD_19, o que
obriga respêito ao prâzo declarado pela Organização Mundial de Saúde (Olils).

Por suâ vez, a lrP no 961/2020 atrelou sua aplicaçáo aos atos realizados durante o
estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislaaivo no 612020. E o citado Decreto
reconhecêu a ocorrência do estado de calamidade pública e já atribuiu efeitos até 31 de

&
.. ... :: 1..,\-
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dezembro de 2020, contudo a MP no 961/2020 foi convertida posteriormente na Lei no
'14.065, dê 2020.

___ Em sendo assim, inferê-se que a AdministraÇão pública está autorizada a aplicar o
RDC lara licitações e contrataçôês de quâisquer obras, serviços, compras, alienaçóes e
locaçôes.

Note-se que a utilização do RDC autorizada pela Mp no 96112020 nâo se limita às
licitações e contratações destinadas ao enfrentamenio da COVID-19.

Deste modo, a Administrâção pública poderá utilizar o RDC para além das hipóteses
taxativamente previstas na Lei Federar no 12.46i,2011, independeniemente da finariàade da
contratação.

Registra-se que a opção pelo RDC deverá ser devidamente justúicada, conforme
previsto no art. 50 I. do Decreto Estadual n" i.974. de 30 de janeiro de á018:

"AtÍ. 5o Na fasê interna, a Admjnistraçào públicê etaborará os atos e
expedjrá os docunentos necessáios paÍa a caraclerizaçâo do objeto
a ser licitado e para definiçào dos paránêtros do cêiame, tais como:

I - justificativa dê contrataçáo e da adoçáo do RDCi, @.n.)

. Além disso, a opção pelo RDC deverá constar de Íorma expressa no edital da
licitação, nos termos do art. 10 da Lei Fedetal no 12.462t2O.11:

"An. 1ô (.. ) s 2o A opçáo pêlo RDC devaá constaí de íorma
exprcssa do itlstrumênto convocatóio e rcsultará no afastaínento
das nornas contjclas na Lei no g.666, dê 21 dê junho de 1gg3, exceto
r)os cesos exprêssa,rente previstos nesta Lei, (g_n.)

Neste momento de crise de saúde pública e necessidade de isolamento socaat, uma
das.vantagens da aplicação do RDC é a possibilidade da realizaçao oi itiitação de Íorma
totalmente eletÍônica, independentemente do vâlor

É o que permite o art. '13 da Lei Federal n. 12.46212011:

"AtÍ. 13. As licitações deveÉo ser reatizadas píeÍerenclalmenle sob
a foma elettônica, admúida a presenciat.
Parágrato único. Nos procedimontos raalizados por meio
elottônico, a adninislração púbtjca podeá daterminar, como
condiçáo de validadê e eficácia, que os licítantes pâtíquem seus
atos em fo.mato elettônico" (g.n ).

m
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2.í Tipos de Licitacões. líenor Prêco.

A modalidade de licitação deÍlne o rito, ou seja, a sequência de etapas que deverão
ser seguidas pela licitaçáo até a obtençáo do seu Íimi a seleção da proposta mais vantajosa

O RDC promoveu um aiuste na nomenclatura usadâ pela Lei no 8.666/1993, passando

a denominar "critérios de julgamento' aquilo que era chamado'tipos de licitação". De acordo
com o novo regime, em seu art. 18, poderão ser utilizados os seguintes critérios de
julgamento:

I - menoí preço ou maior desconto;
Il-técnicaepreço;
lll- melhottécnica ou conteúdo aítÍstbo:
lV - naiot ofetla de Píeço, ou
V - maioí retomo econômico.

No caso em tela, Íoi escolhido o critérios de julgamento "Menor Preço' a qual se Íará
um breve estudo.

O julgamento pelo menor preço, previsto no art. 19 do RDC, considerará o menor
dispêndio para Admanistraçáo Pública, considerando-§ê os parâmetros mÍnimo§ de
qualidade definidos no instrumento convocatório. Poderão ser contemplados para o cálculo

do dispêndio os custos indiretos, relacionados com a§ despesas de manutengão' utilização,

reposiçáo, depreciaçáo e impacto ambiental, entre outros fatores.

O critério de julgamento por menor preço é muito parecido com o tipo homônimo
previsto na Lei no 8.666/1993. Vale registrar que a avaliação não deve considerar apenas o
menor preço global, sendo necessário o estudo dos preços unitários ou por etapa, de acordo

com o regime de execução êscolhido.

A Lei Geral de Lacitaçóes já demonstrava a pÍeocupaÉo em esclareceÍ que o gestor

não deve se equivocar com o nome "menor preço', ao inserir na dêÍinição desse tipo, no art.

45, §1o, inciso l, que o critério de seleção da proposta mai§ vantaiosa para a Administração
conaiderará vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as e§pecificações

do edital ou convite e ofeÍtar o menor preço. lsto é, o menor preço global será o último
parâmetro avaliado para as propostas que atenderem a todas as demais especiflcaçôes.

Esse critério de julgamento por menor preço leva em consideraçáo o preço como

único Íator de julgamento, tendo como critério de classiÍicaÉo das propostas o menoÍ preço

apresentado. Ém outras palavras, é necessário nesse tipo de licitaçáo que o preço seja

compatível com o praticado no mercado e que, por isso mesmo, possa o contrato ser

celebrado. Aliás, no julgamento das propostas a comissáo é obrigada á veriÍicar tal

compatibilidade (art. 43, lv).

Neste sentido, leciona com pertinência ITELLO:

m
p,.fuitsf,crr .PLav^^Pv\
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"O julgamento pelo mênor preço o cdléío de seleção da propo6ta
mais vantaiosa é, como o nome indica, o da oÍerta menor (art.45' par.
10, l). Cumprê lomaÍ atenção paÉ o Íato de quê nem sêmprc o
paeço nominahnentê nl.eis baixo é o menor prêço. Com eÍeito, uma vez
que a lei, êm difeÍentês pasaegêns lail. 43, V, atÍ.. 14, caPrÍ, e eÉ. '15),
íeÍere-se a "critério dê avaliação", a "fatoros" inteííêÍentea com ela, de
der paÍ com os "tipos" do licitâção, pêÍcobê_se que, paralêlamsnte a

ê5tê6, complêmentado lhes a aplicação, podem seÍ prêvistoa no êditâl
critérios e fatores a aerem sopeaado6 paÉ a avaliação daa
propostas."r

Assim, rendimento e condições de pagamento, por certo, podem interferiÍ na

identificação do preço, propiciando um objetivo reconhecimento daquele que é deveras o

menor, ainda quando nominalmente assim não apreça a um primeiro súbito de vista.

Ainda sobre o tema, MARÇAL JUSTEN FILHO esclarece:

-a

"Poda efimar-se oue a licitacáo de menor orcço é cabivel ouendp.o
iãIãiãEãe sob tutela do Estado pode ser salisÍelto oor um.. grqduto

-qualouer. 

desde enchidos reouisitos mínimos de oualidad9 ou

Oe tecnica. lf as licitações de tócnica são adêquadâs quando o
interessã éstatat apenas puder ser atendido poÍ objetos que

aprêsontêm a melhor qualidade tócnice possivê|, considêÍando âs

limitaçôes econômico-Íinânceiras dos gastos públicos"'

aoE rma

aao
s
do

do
te

I

De início cumpre frisaí que conforme art 39, da Lei no 12-46212011 os contratos

adminiJrativos celeÜrados com base no RDC regerse-ão pelas normas da Lei no 8'666' de

21 de junho de '1993, com exceçáo das regras especíÍicas previstas nesta Lei'

IMELLO, Celso Antonio B endeia Curso de Üreito Adninistíalivo' 2a êd São Paulo: Malheiros 2ol l '

'õ;;;;6;;; i;i;; L.iações e contÉtos Administrâtivos, loa ed ' oialética' são Paulo 2004
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Nesse viés, primeira íase da licitaçâo encontra-se disciplinada, em linhas gerais no
art. 38 da Lei n'. I 666/93, vêrblsl

Art.38. O procêdimento da licitação seÍá iniciado com â abeduÉ de
procos6o âdminislftrtivo, devidamenls auluado, protocolado ê
numoràdo, contêndo a autodzação respêctiva, â indicação sucinta do
seu objoto e do recurso p,óprio para a despesa, e ao qual aeÉo
juntado§ opoÉunamenÍê:
I - edital ou convite e rcspectivos anexoa, quendo for o caso;
ll - comprovante das publicaçÕ$ do êdital resumido, na forma do art.
21 dê6ta Lêi, o! da entÍêga do convite;
lll-ato de designação da comissão dê licitação, do leiloêi.o
adminaslrâtivo ou oÍicial, ou do rcspon3ável pelo convite;
lV - original das propostas e dos documêntos quê as instruirem;
V - etas, rêlalóÍios ê dêlibeÍeções da Comia8ão Julgadora;
Vl- paÍêcêÍês técnicos ou ju,adicos emitidos sobre â licilaÇão,
dispenaa ou inexigibilidade;
Vll - atos dê adjudicação do objeto dâ licitação e da sua homologação;
Vlll - rccur3o3 eventualmente apresêntâdos pelos licitantes ê
rcspoctivas maniÍestaçõês ê decisôe8;
lX - dospacho de anulação ou de rcvogação da licitação, quando for o
câso, Íundamentado circunstanciadamêntê;
X - têrmo de contrato ou instÍumenlo oquivalênte, confoÍme o caso;
Xl - outros comprcvantês dê publiceçõês;
xll - demais documênlos rêlativos à licitâção.
(...)

Relativamente à fase inteÍna, MârçalJusten Filho3 indica que ela se destina a:

â) vêriíicar a necesaidadê e a conveniênciã de contratação dê
tercairos Íatualmêntê o Estado não possui esÍrutuÍa própaia pa.a a
Íabricaçáo do pÍoduto solicitado, 6ênalo que a necessidade foi
colocada ao Ofício que motivaÉ o pÍesênte Procêasol;
b) dstoÍmiíar â prcsença dos pressupostos lêgais para a contratação
(inclusive a disponibilidade de Íecur3os orçamentários);
c) dêterminar a pÍática de prévios iídispensáveis à liciÍâção
(quantiíicação das nec*sidades administ.ativas, âvâliação de bens,
elaboração de pÍojetos básicos etc.);
d) deÍinir o obieto do contrato e as condiçôes básicas de contratação;
e) vedíica os pressupo§tos básicos da licitação, deÍinir a modalidadê
e elaboÉr o ato convocatório da licitâção.

t JUSTEN FlLHo, Marcal comentáios à Lei de Lhitações e conlntos Administmtivos. 13 ed' Sáo Pâulo:

Dialélica, 2009. p. 348.
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,n casu, constata-se a legalidade do pedido, a autorizaçáo para a abertura do
processo licitatório, aprovaçáo do Projeto Básico e dotação orçamentária.

Ato contínuo, aplicando o art.40 da Lêi no 8.666/93, obserya-se que o mesmo traz em
seu bojo normas e condições quê devem vigorar no Edital quando da sua elaboração, no
qual se fará a seguir uma comparaçâo entre os requisitos contidos nos incisos mencionados
e a Minuta do Edital apresentada pela CPUPMMP. Senâo vejamos:

Art.40. O edital conteÍá no prêâmbulo o númsro de oÍdem êm sé.ie
anual, o nomq de ropãrtiçâo intêrêssada ê do aeu setot, a modálidadê,
o regimê de êxecuçáo e o tipo de licitação, a menção de quê sêrá
Íegida por esta Lêi, o local, dia e hola paÍa recebimento da
documentação e proposta, bem como paÍa início da atertuÍa dos
envêlopês, e indicará, obrigatoriamente, o sêguinlê:
I - obieto da licitação, em descrição sucinta e clara;
ll - prazo ê condições para assinatura do contrato ou retirada dos
instrumentos, como provisto no art. 64 dêsla Lei, para execução do
contralo e para entrega do objeto da licitação;
lll - sançóes pa.a o caso de inedimplêmento;
lV - local ondê podêrá sor examiíado ê âdquirido o proieto básico;
V - se há projeto êxecutivo disponívêl na data da publicação do edital
de licitação ê o local onde possa ser eramiíado e adquirido;
Vl - condições pâra paÉicipação na licitação, em confo.midadê com os
arts. 27 â 31 dêsta Lêi, ê forma de apresentação das pÍopostas;
Vll- critério para julgamento, com disposiçóes claras ê parâmêtÍos
objetivos;
vlll - locais, horáÍios e códigos de acesso doa mêios de comunicação à

distância em que serão fofirecidos elemêntos, inÍormações ê
esclerêcimênlos Íêlativos à licitação a às coídiçôes para atendim6nto
das obdgaçóes necessárias ao cumprimênto dê seu objeto;
lx - condiçóes equivalentes de pagamênto entrc ompresas braailêims ê
estrangeiÍas, no caso de licitaÇóês internacionais:
X - o critério de acêitebilidade dos prêços unitário e global, conformê o
caso, permitida a Íixação de preços máximoa e vedados a fixação de
preços minimos, critérios estatísticos ou faixaa de vaÍiação em relação
â preços dê reÍêÍência, rcssalvado o disposto nos parágraÍos 1" ê
2" do art,48;
Xl - crilério dê Íêaiustê, quê deverá ÍetralaÍ a variação efêtivá do cüsto
de produção, admitida a adoção de índicês êspêcíÍicos ou setoriais,
desde a data pÍevista para apresentação dâ propostâ, ou do orçamento
a quê êssa prcposta se reÍerir, até a data do adimplemento de cada
paÍcêla;
Xll - (Verado).
Xlll-limites paÉ pagamento de instalâção e mobilização pâra
execução de obras ou serviços que seÍão obrigatoriamente previstos
em separado das demais parcelas, êtapas ou tarcfâs;
xlv - condiçôês de pagamento, pÍêvêndo:
a) píazo de pagamonlo não supêÍior a tÍinta dia§, contado a partir da
data final do período de adimplemento dê cedã percela;
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b) crcnograma de dssembotso máximo por pê.iodo, em conÍormidadê
com a di§ponibilidade de recurso§ Íinaícei.os;
c) critério de atualização ,inancêira dos valores a sêrem pagos, desdê
a date final do poríodo da adimplemênto de cada parcêla até â data do
efetivo pagemênto;
d) compênaeçóêa financeirâs ê pênalizaçóes, poÍ êvêntueis atrâso3! e
descontoa, por eventuais antecipaçóe6 de pagam6ntos;
e) exigência dê soguros, quando íor o caso;
XV - instruções e normas pare o5 Íecursos previstos nêsla Lei;
XVI - condiçôes de recebimento do objeto da ticitação;
XVll - outras indicações espêcíÍicâs ou peculiarea da licitação.
§ íe O originel do êdilal devêá ser datado, Íubricado êm lodas as
íolhas ê assinado pêla auto.idade quê o expedir, peÍrnanêcendo no
processo de licitação, e dêlê extraindo-se cópia3 integÍais ou
resumida§, paÉ aua divulgeção e Íornêcimento aos intere6sâdo3.
§ 2e Constituem âíexos do edital, dete ,azendo paÍte iítsg,ante:
l-o pÍo.ieto básico e/ou executivo, com todas as suas paíes,
dosenhoô, espêciÍicaçõeô ê outros complêmênto§;
ll-orçamento ostimado em planilhas de quantitativos e preços
unitários;
lll-a minuta do conlrato a sêr Íirmado entÍê a Administrâção e o
licitente voncedor;
lv-as e6peciÍicaçóês complêmontar6 ê as normaa do êxêcução
pêÍtinêntes à licitação.
{...)

Constam, âinda, na Minuta do Edital: projeto Básico- EM CD-ROM (Anexo l); planitha
de- C-ustos e Formação de Preços - EM CD-ROiú (Anexo ll)i Composiçâo BDI _ em CD_
ROI/I (Anexo lll); Cronograma f ísico-Íinanceiro - EM CD-ROM iAneio tv)t Minuta do
Contrato (Anexo V)i Modelo de Certa Credênciat (Anexo Vl)i Modelo de Atestado de Visloria
(Anexo Vll); Modelo de Declaração (Anexo Vlll); l\rodelo de proposta Comercial (Anexo lX).
Sendo que, em relação a estas minutas, não há nada que as desmereça.

4. ConsideracõesFinais:

Por derradeiro, cumpre salientar que e presente maniÍestação toma por base,
exclusjvamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo
administrativo em epígrafe.

Destarte, à luz da competência desta Assessoria Jurídica, não lhe compete adentrar à
conveniêncie e à oportunidadê dos atos praticados no âmbito da prefeitura úunicipal, nem
analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

1....!"..,ú(,All1P!1
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PREFEITURÁ MUI{ICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ. MA
Av. João Yülll, S/N - Centro
CN PJ: 0í .61 2.832/0001 -21

DtsPostIVo:

Ante aos fatos expostos e análise jurídica realizada, entende-se por opinar neste
parêcer que, diante da prêsente análise, verificâmos que todo o procedimento administrativo
até o presente momento, bem como a minuta, está em consonância com os ditames na Lei
n' 12.46212011e Lei Federal n'8.666/93, lembrando-se que as especificações técnicas e a
estimativa de custo dizem respeito à análise de responsabilidade exclusiva dos setores
competentes.

r' É o parecer. Sub Censura:

r' ENGAMTNHAME To:

Encaminhem-se os autos ao ORDÊNADOR DE DESPESÂS desta Municipalidadê
para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

Assessor Juríàico do Município de Alto Alégre do pindaÉ
OAB/iilA 11.534 /'

Alto Aleg do Pindaré (MA),30 de Março de 202í.

Páginã 10/10


