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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – TCE/PB 

 

 

 

 

 

 

Autuação e Conclusão Urgentes 
 Sessão Pública marcada para o dia  

26/11/2018 às 09h30min 

 

 

 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita 

no CNPJ/MF nº 00.604.122/0001-97, com sede à rua Machado de Assis, nº 904, centro, na 

cidade de Uberlândia-MG, vem, por seu Procurador abaixo assinado, não se conformando 

com parte do Edital em epígrafe, oferecer sua REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE 

ADOÇÃO DE URGENTE MEDIDA CAUTELAR, em desfavor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, inscrita no CNPJ/MF nº 08.806.721/0001-03, com 

endereço à Rua Diógenes Chianca, nº 1.777, Água Fria, pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos. 

 

I - DOS FATOS 

 

1. A Representante atua com forte destaque em âmbito nacional no mercado de 

gerenciamento de cartões alimentação, refeição, gestão de frota, convênios e manutenção 

veicular, fazendo sempre uso de sua marca Valecard, muito conhecida no meio em que atua. 

 

2. Assim, deseja participar do Pregão Eletrônico nº 04-076/2018 cujo objeto é: 

 

Sistema de registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada no abastecimento e gerenciamento informatizado da frota de 

veículos (próprios e alugados), com fornecimento de cartões 
eletrônicos/vales, bem como, fornecimento de combustíveis automotivos, 

como: gasolina comum ou aditivada, etanol, diesel comum, aditivado e s10, 

lubrificantes e filtros de ar e óleo, lavagem de carro simples e completa, por 
meio da implantação de sistema informatizado e integrado com utilização de 

cartão magnético para abastecimento da frota de veículos da prefeitura 
municipal de João Pessoa, em rede credenciada de postos, conforme 

condições e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
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3. Ocorre que, ao analisar o edital do certame verificou-se a existência de cláusula 

restritiva à participação de diversas empresas no certame, mormente no que tange à 

exigência de fornecimento de tíquete impresso (papel) para realização de abastecimentos. 

 

4. Como tal proceder, como dito, constitui grave ilegalidade (Lei nº 8.666/93, art. 3º c/c 

art. 37, XX da CF/88), busca esta Representação a apuração do ocorrido, com a consequente 

correção do ato convocatório. 

 

II. DO DIREITO  

 

II.1 - DAS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO – DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 

COMPETITIVIDADE - TICKET DE PAPEL 

 

5. O Edital contém a seguinte exigência: 

 

15.7.4 Declaração firmada pelo próprio licitante, que em razão do 
interesse público envolvido na contratação, e para que os serviços 
não sofram solução de continuidade, fornecerá tickets impresso 
para realização dos abastecimentos em situações 
contingenciais e/ou emergenciais, como a possibilidade de 
ausência/falha ou pane nos meios de captação para as transações 
com os cartões, fato comum ocorrido. 

 

6. O Objeto licitado exige a prestação de serviços mediante fornecimento de cartão 

eletrônico e ainda, tíquetes impressos (papel). 

 

7. No início dos anos 70, o uso da eletrônica era inexistente, e as aquisições se davam 

através de vouchers emitidos pelas empresas e aceitos pelo comércio, ou seja, os antigos 

“tíquetes” impressos. A partir de meados dos anos 90, o uso de cartões eletrônicos para 

compras era comum e difundido, quando as aquisições de bens e serviços passaram a 

ocorrer por meio eletrônico. 

 

8. Logo, o uso da tecnologia tornou o lento, custoso e de dificílima fiscalização processo 

físico da aquisição por vouchers em algo extremamente simples, gerido on line e em tempo 

real. 

 

9. Neste contexto, o uso de vouchers impressos é contraproducente e está em extinção, 

não havendo fundamento prático ou racional em sua utilização. Os avanços tecnológicos 
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implantados pelo setor, como a migração dos vouchers de papel para o cartão magnético, 

representam a modernização do próprio sistema, garantindo mais agilidade, segurança e 

proporcionando, inclusive, aumentos e ganhos de produtividade para todos os envolvidos no 

processo. 

 

10. As vantagens de usar cartão eletrônico são para o usuário, para o estabelecimento e 

para o Órgão Contratante. O cartão é ideal pela logística, praticidade e segurança. Em caso 

de perda, é possível recuperar os créditos, fato que com o ticket de papel não seria possível, 

pois se alguém achar um talão com os vales vai gastá-lo em qualquer estabelecimento. Já 

com o cartão magnético, somente o proprietário poderá usufruir do mesmo, pois para operá-

lo é preciso uma senha pessoal, igual ao que acontece com os cartões bancários, de débito e 

crédito. 

 

11. Mais recentemente, o Banco Central do Brasil tem procurado atuar de forma mais 

intensiva também no sentido de promover o desenvolvimento dos sistemas de pagamentos 

de varejo, visando, sobretudo, ganhos de eficiência relacionados, por exemplo, com o maior 

uso de instrumentos eletrônicos de pagamento, com a melhor utilização das redes de 

máquinas de atendimento automático (ATM) e de transferências de crédito a partir do ponto 

de venda (PDV), bem como com a maior integração entre os pertinentes sistemas de 

compensação e de liquidação. Além da agilidade com o fim do manuseio dos tíquetes, os 

lojistas lucram com o aumento da segurança. 

 

12. A substituição do vale em papel pelo cartão eletrônico tem representado uma grande 

vantagem para os clientes, sobretudo em termos de custo e segurança, além de representar 

também mais facilidade para o usuário, com o fim dos contra-vales e, em caso de perda ou 

roubo, o cartão pode ser facilmente substituído sem representar nenhuma perda no valor. 

 

13. Assim, a utilização do cartão por meio eletrônico atinge o fim máximo da licitação, 

qual seja: o interesse público, trazendo o melhor serviço, pela melhor oferta e método mais 

vantajoso. Mas o Edital exige o fornecimento de vales impressos. 

 

14. Convém ressaltar que não quer a Impugnante influenciar a Administração em suas 

escolhas, e assim não questiona o mérito de desejar ela para os servidores o uso de tíquetes 

de papel. Se a Administração quer fazer uso de um sistema ultrapassado, deve ela conhecer 

suas razões. 
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15. Contudo, não pode a Impugnante calar-se quanto a grave violação aos princípios 

norteadores da licitação, mormente os princípios da igualdade e da competitividade, 

existentes no edital. 

 

16. O princípio da igualdade impõe à Administração o dever de elaborar regras claras, 

que assegurem aos participantes da licitação condições de absoluta equivalência durante a 

disputa, tanto entre si quanto perante o ente público, sendo intolerável qualquer espécie de 

favorecimento. 

 

17. Por ser princípio impeditivo da discriminação entre os participantes do certame, a 

igualdade veda a existência de cláusulas que favoreçam uns em detrimento dos outros. 

 

18. Exigências excessivas ou desarrazoadas, por excluírem da competição empresas que 

poderiam perfeitamente executar o objeto contratado com a melhor proposta de preço, 

desequilibram o certame, maculam a isonomia entre os licitantes e prejudicam o interesse 

público.  

 

19. Nesse sentido, cabe trazer à discussão o teor do artigo 3º, § 1º, inciso I, do da Lei 

8.666/93: 

 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 
§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 

para o específico objeto do contrato; 

 

20. Resta, pois, evidente a intenção do Legislador de coibir qualquer atitude por parte da 

Administração Pública que restrinja o caráter competitivo do processo licitatório. A 

Administração somente poderá fazer restrições estritamente necessárias ao atendimento do 
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interesse público, devendo, para tanto, ser analisados conjuntamente a cláusula restritiva e o 

objeto da licitação. 

 

21. Por outro lado, a exigência da administração de que a empresa disponha do 

sistema de tickets impressos como condição para participação da licitação afigura 

verdadeira afronta ao princípio da competitividade. 

 

22. É certo que o objetivo da licitação é selecionar a maior gama de concorrentes 

possíveis de forma a obter proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

23. Contudo, se há o direcionamento do certame, falece este objetivo, visto que somente 

as empresas aptas a atenderem a todos os requisitos editalícios poderão dele participar. 

Sendo assim, há comprometimento na disputa e, consequentemente, na busca pelo melhor 

preço. 

 

24. O princípio da competitividade é, digamos assim, a essência da licitação, uma vez que 

o certame só pode ser promovido, se possível a competição. É uma questão lógica. Em 

outras palavras, onde há competição, a licitação não só é possível, como em tese, é 

obrigatória; onde ela não existe a licitação é impossível. 

 

25. Sendo assim, deve-se evitar qualquer exigência irrelevante e destituída de interesse 

público, que restrinja a competição.  

 

26. No presente caso, o produto licitado, nos moldes perpetrados indica restrição à 

participação de dezenas de empresas aptas a prestarem o serviço, tendo em vista que 

apenas poucas empresas têm condições de participar da concorrência, atendendo a todos os 

seus termos. 

  

27. Vale enfatizar que são diversas as empresas atuantes no mercado de fornecimento 

de cartão para gestão de abastecimento, porém, a esmagadora maioria opera através do 

serviço eletrônico. 

 

28. Vê-se, pois, que o caráter competitivo do certame está sobremaneira comprometido, 

uma vez que várias empresas, por não fornecerem os vales em papel e apenas em cartão, 
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estão impedidas de participar da licitação. Da mesma forma, resta comprometido também a 

consecução do objetivo do menor preço para Administração Pública. 

 

29. Trata-se, pois de condição absolutamente ilegal, pois consoante já dito, esta 

exigência direciona a licitação somente a uma, no máximo duas empresas do ramo, quando, 

se sabe existem inúmeras outras empresas nacionalmente conhecidas, que poderiam e 

efetivamente podem atender de maneira satisfatória às necessidades da Administração no 

que concerne ao fornecimento dos cartões vale combustível. 

 

30. Neste sentido já decidiu o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 

 

(...) Contudo, o Órgão Técnico ressaltou que o parcelamento do objeto do 
certame em lotes, quando viável nos termos do art. 23, § 1º, da Lei 

8.666/93, é de suma importância, por possibilitar a participação de maior 
número de empresas no certame, ampliando a competitividade e 

contribuindo para a obtenção de menor preço para a Administração Pública, 
pelo que ela se impõe naturalmente.  

Concluiu o estudo técnico que a licitação realizada em um único lote 

implicou em restrição à competitividade, o que foi ratificado pelo Ministério 
Público de Contas. (...) 

Por todo o exposto, concluo pela irregularidade do agrupamento do objeto 
da licitação em um único lote, conforme disposto no item 1.2 – DO 

DETALHAMENTO DO OBJETO, subitem 1.2.1, do Termo de Referência – 

Anexo I do Edital de Licitação, por restringir a competitividade, sem que se 
demonstrasse a impossibilidade de fracionamento do objeto.(...) Processo nº 

875917- Primeira Câmara - Sessão do dia 23/04/13 

 

31. No presente caso faz-se necessário que seja considerada a legislação pertinente, com 

fulcro nos princípios preponderantes da igualdade, legalidade, economicidade, 

competitividade e impessoalidade. 

 

32. A licitação é um procedimento administrativo mediante o qual a Administração 

Pública seleciona a proposta mais vantajosa para prestação de serviço e/ou compras de seu 

interesse. 

 

33. Por se tratar de um procedimento, desenvolve–se mediante uma sucessão ordenada 

de atos vinculados à Administração e às licitantes, o que deveria propiciar igual oportunidade 

a todos os interessados e atuar como fator de eficiência e moralidade nos negócios 

administrativos. 
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34. Toda licitação deve permitir e facilitar o ingresso do maior número possível de 

participantes, para que possa obter, realmente, a proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

 

35. É preciso, portanto, estipular as condições para a participação no certame, para 

equilibrar, de forma legal e sensata, a necessária qualificação das proponentes e a efetiva 

competitividade entre todas as possíveis participantes. 

 

36. Dúvida não há que o fim primeiro do processo licitatório é a aquisição de produtos 

mediante a competição por melhores preços. 

 

37. Justamente por isso o Prof. Diógenes Gasparini1 em palestra no Tribunal de Contas 

do Município de São Paulo lecionou: 

 

O princípio da competitividade é, digamos assim, a essência da 

licitação, porque só podemos promover esse certame, essa disputa, 

onde houver competição. É uma questão lógica. Com efeito, onde 
há competição, a licitação não só é possível, como em tese, é 

obrigatória; onde ela não existe a licitação é impossível. (...) 
“Em suma, o princípio da competitividade de um lado exige sempre 

em que se verifique a possibilidade de se ter mais de um 

interessado que nos possa atender, que nos possa fornecer o que 
desejamos. Essa constatação determina ou não a promoção da licitação. 

Portanto, a competição é exatamente a razão determinante do 
procedimento da licitação, mas ele tem uma outra faceta que muitas vezes é 

desapercebida pelo operador do Direito. Se a competição é a alma da 
licitação, é evidente que quanto mais licitantes participarem do 

evento licitatório, mais fácil será à Administração Pública encontrar 

o melhor contratado. Sendo assim, deve-se evitar qualquer 
exigência irrelevante e destituída de interesse público, que 

restrinja a competição. Procedimento dessa natureza viola o princípio da 
competitividade. Observe-se a seguinte situação: para demonstrar que 

alguém tem capacidade técnica para executar uma determinada obra não 

precisamos de 5, 8, 10 ou mais atestados de capacidade técnica, basta um, 
desde que a capacidade técnica atestada seja similar à necessária à 

execução do objeto que pretendemos. Qual é o problema? Se exigirmos 
mais, quando não é necessário, pode ocorrer que alguns licitantes 

com plena capacidade técnica para executar o objeto da licitação 
sejam alijados do procedimento, pois não têm todos esses 

atestados. É uma exigência, portanto, que afronta o princípio da 

competitividade e a todo custo deve ser evitada. 

 

                                                        
1 Tribunal de Contas do Município de São Paulo – www.tcm.sp.gov.br, acesso em 30 de setembro de 2007. 
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38. Outrossim, cabe às empresas licitantes a aferição da real competitividade do certame, 

pois elas são exatamente as que mais conhecem o mercado e sua inerente malícia2. E, no 

caso em comento é patente a restrição ao princípio da competitividade. 

 

39. Com razão já decidiu em situação análoga o Tribunal de Contas da União: 

 

(...) promova a revogação do certame licitatório e a abertura de novo 
procedimento quando houver modificação substancial do objeto, no intuito 

de possibilitar a participação de outras empresas que não poderiam executar 
o objeto originalmente previsto, mas que teriam condições de atender aos 

novos requisitos estabelecidos, de maneira a resguardar o caráter 

competitivo da licitação, insculpido no art. 3º., § 1º., inciso I da Lei n. 
8.666/93. (TCU – processo nº TC-004.147/2004-3. Acórdão nº 1.261/2004) 

 

40. Ademais, em face da gigantesca desproporção entre um grupo de possíveis licitantes 

(com diversas empresas) e outro (com apenas uma ou duas que atualmente prestam 

serviços à administração), não há como também não considerar violados os princípios da 

moralidade, da impessoalidade e da probidade administrativa. 

 

41. É de se destacar ainda que o objeto licitado pode ser facilmente atendido apenas 

com o cartão eletrônico, tão mais vantajoso não só para a Administração bem como para o 

interesse público em geral. 

 

42. Desta feita, adequar a licitação em comento à realidade experimentada e vivida pelas 

empresas do ramo, modificando-se o edital a fim de permitir que empresas que trabalhem 

somente com o cartão eletrônico também participem do certame, é medida que se impõe. 

 

43. Neste sentido, requer que seja modificado o Edital para execrar de seu objeto a 

exigência de tíquetes em papel (item 15.7.4), mantendo apenas a exigência de cartão 

eletrônico, restabelecendo a competitividade do certame hoje prejudicada. 

 

III. DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA 

 

44. O fumus boni iuris está evidenciado através de toda a argumentação apresentada 

que demonstra que as exigências não são compatíveis com o previsto na Carta Magna e 

tampouco com a legislação aplicável ao caso. 

                                                        
2 Conforme TCU – TC 019.404/2004-9, acórdão 241/2005. 
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45. Em uma concorrência é de bom alvitre que a Administração Pública habilite o maior 

número de concorrentes possíveis, o que trará benefícios ao interesse público, haja vista que 

será apresentada ao Licitante uma gama maior de concorrentes, com a possibilidade de uma 

melhor contratação. 

 

46. O mestre Humberto Theodoro in Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 34ª Ed., 

ed. Forense, ensina que: 

 

Se a primeira vista, conta a parte com a possibilidade de exercer o 
direito de ação e se o fato narrado, em tese, lhe assegura provimento 
de mérito favorável, presente se acha o ‘fumus boni iuris’, em grau 
suficiente para autorizar a proteção das medidas preventivas. 
 

47. Da mesma forma, segue quanto ao periculun in mora latente no caso em evidência, 

porquanto a abertura das propostas estava prevista para o dia 26 de novembro de 2018 

às 09 horas e 30 minutos. 

 

48. Torna-se cediço que no presente caso existe um perigo fundado, relacionado à um 

dano próximo e de difícil reparação. 

 

49. Ensina Humberto Theodoro Júnior in Curso de Direito Processual Civil, vol. II, ed. 

Forense, que: 

Para obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor 
de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as 

circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer 

quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de 
qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e 

eficaz atuação do provimento final do processo principal. 

 

50. Assim, demonstrados os requisitos necessários e, principalmente, o perigo da demora 

com o risco de graves danos de difícil reparação, deverá este Tribunal adotar a presente 

representação como medida cautelar, inaudita altera parte, para suspender o certame até 

que o Tribunal analise o mérito da questão. 

 

51. Caso o certame já tenha ocorrido quando da apreciação desta, que se suspenda 

homologação e assinatura do contrato e, caso este já tenha sido assinado, que seja 

suspensa sua execução até ulterior decisão de mérito, conforme jurisprudência do Tribunal 

de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente: 

 

Impresso por convidado em 21/05/2019 15:06. Validação: 1973.E10E.35A9.36D6.573D.ECA8.4D95.8B8F. 
Denuncia Joao Pessoa. Doc. 85171/18. Data: 30/11/2018 09:33. Responsável: Rita de C. da Silva.

174

174

http://www.romanodonadel.com.br/


 

 

 

Avenida dos Vinhedos | n° 200 | Bairro Morada da Colina | Uberlândia – MG | CEP: 38.411-159| Telefones: +55 (34) 3229-0020 

www.romanodonadel.com.br 

Página 10 de 11 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 
VALES-REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO. LICITAÇÃO JÁ CONCLUÍDA. INDÍCIOS 

DE IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DE RESTRIÇÃO NA 

COMPETITIVIDADE DO CERTAME. SUSPENSÃO CAUTELAR DAS 
PROVIDÊNCIAS PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU, SE JÁ ASSINADO, 

PARA EXECUÇÃO DA AVENÇA. OITIVA DOS GESTORES. CONCESSÃO DE 
PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO À EMPRESA ADJUDICADA.Em vista dos 

indícios de irregularidades em licitação já concluída, determina-se a 

suspensão cautelar das tratativas para assinatura do contrato, ou se já 
assinado, para execução da avença e efetua-se a oitiva dos gestores para 

que apresentem justificativas acerca das questões suscitadas. Acórdão 
115/2009 – Plenário. Dou 06/02/2009. 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE EDITAL. ILEGALIDADES. ADJUDICAÇÃO 

SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 1. O 
mandado de segurança voltou-se contra ilegalidades que viciavam o edital 

do certame, motivo pelo qual superveniente adjudicação não dá ensejo à 
perda de objeto - pois é evidente que, se o procedimento licitatório é eivado 

de nulidades de pleno direito desde seu início, a adjudicação e a posterior 

celebração do contrato também o são (art. 49, § 2º, da Lei n. 8.666/93). 2. 
Entendimento diverso equivaleria a dizer que a própria Administração 

Pública, mesmo tendo dado causa às ilegalidades, pode convalidar 
administrativamente o procedimento, afastando-se a possibilidade de 

controle de arbitrariedades pelo Judiciário (malversação do art. 5º, inc. 

XXXV, da Constituição da República vigente).3. Recurso especial não 
provido. (REsp 1059501/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009)  

 

52. É o que se requer. 

 

IV. DO PEDIDO 

 

53. PELO EXPOSTO, e do mais que nos autos consta, espera e requer a Vossa Excelência 

o seguinte: 

 

I – determine a instauração de procedimento administrativo junto a este Tribunal 

de Contas do Estado da Paraíba; 

 

II - determine, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, como medida 

cautelar urgente, urgentíssima, inaudita altera parte, a suspensão do certame até que se 

analise o mérito da questão; 

 

III – como pedido alternativo, caso o certame já tenha acontecido quando da 

apreciação desta, que se suspenda homologação e assinatura do contrato e, caso este já 

tenha sido assinado, que seja suspensa sua execução até ulterior decisão de mérito; 
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IV - caso seja indeferido o pedido liminar nos termos requeridos, o que admite-

se por amor ao debate, requer seja solicitado ao Órgão Representado, a apresentação da ata 

de realização do certame, quando será então comprovada a restrição ao caráter competitivo, 

requerendo desde já a concessão da liminar para suspender a assinatura do contrato e, caso 

este já esteja assinado, que seja suspensa sua execução; 

 

V – ao final, seja a presente Representação julgada totalmente procedente a fim 

de determinar que o Órgão Representado para extirpar de seu objeto a exigência de tíquete 

em papel presente no subitem 15.7.4, mantendo-se somente a exigência de cartão 

eletrônico, restabelecimento a competitividade do certame, hoje prejudicada. 

 

VII – requer, ainda, sob pena de ineficácia do ato, que todas as 

intimações derivadas desta Representação sejam realizadas necessariamente em 

nome de Wanderley Romano Donadel, OAB/MG 78.870; 

 

VIII – por fim, pugna para que todas as intimações derivadas desta 

Representação, caso encaminhadas eletronicamente, sejam enviadas ao e-mail 

mercadopublico@romanodonadel.com.br e, caso encaminhadas em meio físico, sejam 

direcionadas ao endereço constante no rodapé desta inicial. 

 

Nestes termos, aguarda deferimento. 

 

De Uberlândia – MG para João Pessoa - PB, 26 de novembro de 2018. 
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