
PEÇAS

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.

SedeTJM
Rua Tomaz Gonzaga, 686
Lourdes
Belo Horizonte - MG

Referência:
Pregão Presencial n. 01/2015
Processo Licitatório n. 01/2015
Data de abertura: 24 de abril de 2015 às 14:00

MÁXIMO PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 04.335.223.0001-60, com
sede na Rua Úrsula Paulino, 357, loja A, Cinquentenário, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.570-
000, por sua procuradora Sta. Daniele Santana Silva, brasileira, solteira, CPF sob o n. 048.022.886.89,
vem, tempestiva e respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 41, § 2° da Lei
Federal 8.666/93, apresentar RECURSO DE IMPUGNAÇÃO em face do instrumento convocatório,
aduzindo para tanto o que se segue.

PRELIMINARMENTE

A presente manifestação se faz tempestiva, tendo em vista, que o prazo previsto para impugnação ao
edital é de 02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, observado o disposto no
artigo 41, § 2° da Lei Federal 8.666/93.

Logo, sendo a data prevista para realização do certame dia 24 de abril de 2015 protocolado na
presente data, manifestamente tempestivo é o presente.

Pelo exposto requeremos seja o presente recurso conhecido e acatado, pelas razões de direito e fato a
seguir expostas, decidindo pelo que contém de direito e de inafastável JUSTIÇA!!!

DOS FATOS E DO DIREITO

O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais está promovendo Pregão Presencial, tipo menor preço, sendo o
objeto, in verbis:

"OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota do Tribunal
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PEÇAS

de Justiça Militar de Minas Gerais, descritos no Termo de Referência, com
fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica, além
de instalação de acessórios nos termos deste Edital e demais Anexos."

A impugnante possui interesse em participar do Certame, todavia, discorda de algumas exigências
constantes no instrumento convocatório.

Isso porque entendemos, renovada vénia, que o instrumento convocatório, na forma em que foi
publicado, frustra o caráter competitivo do certame, bem como dificulta a formalização da proposta
comercial, conforme demonstraremos abaixo.

DO OBJETO

No que pertine ao objeto, insta destacar que a administração aglomerou, em um mesmo lote, veículos
de marcas e modelos diversos, sendo imprescindível, data vénia, a separação dos mesmos em lotes
distintos.

Isso porque, em se tratando de objeto divisível, a legislação e jurisprudência orientam que o
julgamento seja feito em tantos itens quantos necessários a garantir uma maior concorrência.

Assim dispõe o artigo 23, § 1°, da Lei 8666/93, in verbis:

">As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala".

O TCU, na Decisão 393/94 do Plenário, assim se posicionou:

"firmar o entendimento, de que, em decorrência do disposto no art. 3°, §1°, inciso I; art. 8°, §
1° e artigo 15, inciso IV, todos da Lei n° 8.666/1993, é obrigatória a admissão, nas licitações
para a contratação de obras, serviços e compras, e para alienações, onde o objeto for de
natureza divisível, sem prejuízo do conjunto ou complexo, da adjudicação por itens e não pelo
preço global, com vistas a propiciar a ampla participação dos licitantes que, embora não
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto,
possam, contudo, fazê-lo com referência a itens ou unidades autónomas, devendo as
exigências de habilitação adequarem-se a essa divisibilidade".

Na esteira desse entendimento, foi publicada a Súmula n° 247 do TCU, que estabeleceu que:

"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
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PEÇAS

escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora
não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autónomas, devendo as exigências de
habilitação adequar-se a essa divisibilidade", (sem grifo no original)

Nesse ponto, resta claro que o legislador presume que os princípios da isonomia e da competitividade,
tão caros à Administração, se coadunam mais com a licitação por item, o qual deve ser a regra,
deixando a licitação por lote único como exceção.

Pelo exposto, faz-se indispensável a separação dos veículos e lotes distintos, podendo, assim,
uma empresa competir apenas uma marca de veículos.

Frisa-se, por oportuno, que, da forma como restaram descritos os lotes, inúmeras empresas ficarão
impossibilitadas de concorrer, restando prejudicado o caráter competitivo do certame, considerando
que, para ofertar seu lance, a empresa deverá trabalhar com diferentes linhas, haja vista que um
mesmo lote contempla marcas diferentes.

Cediço que inúmeras empresas não trabalham com todas as linhas,(Como é o caso, por exemplo, das
concessionárias.

Ademais, é certo que os descontos sobre as tabelas variam de acordo com a marca e porte do
veículo, razão pela qual se torna impossível uniformizar tais descontos.

Desta feita, em se mantendo o julgamento por lote e, contemplando estes, diversas linhas, como
ofertar um lance único para todos os itens? Qual será o parâmetro para lances?

Salienta-se, por oportuno, que é impossível fixar um desconto igual para todas as linhas, salvo fixando-
o para baixo o que, por certo, trará enorme prejuízo ao erário.

Pelo exposto faz-se imperioso não só a separação do objeto, criando um lote para cada linha/marca.

DA OFICINA

A Administração, no item 5.1.2.16, estabelece que o serviço de lanternagem e pintura deverão ser
realizados no mesmo local dos demais serviços.

Tal exigência impede que inúmeras empresas idóneas e capazes de executar o objeto ora licitacjo,
participem do certame, restando, assim, frustrado o caráter competitivo do mesmo. x,'

/
Sobre o tema já se manifestou o Tribunal de Contas da União que assim decidiu, in verbis: 'XT-~^

,"-*""
,!••"
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"(...j a exigência de que a empresa licitante utilize instalação própria ou localizada em
uma cidade específica, salvo quando devidamente justificada a influência que possa ter esse
fato na qualidade dos serviços a serem prestados fere o princípio da isonomia e restringe o
caráter competitivo da licitação, em ofensa ao art. 3°, § 1", da Lei 8.866/93." (TCU AC n,
6463/29/11, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, sessão do dia 16/08/2011) (grifo
nosso)

Observe que a cláusula supra está restringindo o caráter competitivo da licitação que é proibido por lei,
de acordo com o inciso l, § 1° do artigo 3° da Lei 8666/93. Vejamos:

"§ 1 o É vedado aos agentes públicos:
l - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos aios de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 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;" (Grifo nosso)

Assim tem se manifestado o Tribunal de Contas da União:

TCU - /Acórdão 2079/2005 - 1a Câmara - "9.3.1. abstenha-se de incluir nos instrumentos
convocatórios condições não justificadas que restrinjam o caráter competitivo das licitações,
em atendimento ao disposto no art. 3° da Lei n° 8.666/93;".

TCU - Decisão 369/1999 - Plenário - "8.2.6 abstenha-se de impor, em futuros editais de
licitações, restrições ao caráter competitivo do certame e que limitem a participação de
empresas capazes de fornecer o objeto buscado pela Administração Pública, consoante reza o
art. 3°, § 1°, inciso l, da Lei n° 8.666/93;"

TCU- Acórdão 1580/2005 - 1a Câmara - "Observe o § 1o, inciso l, do art. 3o da Lei
8.666/1993, de forma a adequadamente justificar a inclusão de cláusulas editalícias que
possam restringir o universo de licitantes."

O renomado doutrinador Dr. Sidney Bittencourt (2002, p. 17) leciona que:

O aio convocatório deve estabelecer, portanto, regras para o certame, respeitando as
exigências necessárias para assegurar a proposta mais vantajosa, sendo inválidas todas que
maculem o caráter competitivo da licitação, uma vez que, nos casos de competição inviável, há
a autorização legal de contratação direta. (BITTENCOURT, Sidney. Licitação passo a passo. 4a

ed. atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Temas & ideias Editora, 2002)

No mesmo sentido manifestou Marcai Justen Filho:

"O afo convocafór/o tem de estabelecer as regras necessárias para seleção da proposta \ Se essas exigências serão ou não rigorosas, isso dependerá do tipo de prestação /

que o particular deverá assumir. Respeitadas as exigências necessárias para assegurar a"
seleção da proposta mais vantajosa, serão inválidas todas as cláusulas que, ainda
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PEÇAS

indiretamente, prejudiquem o carâter "competitivo" da licitação" f/n Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, 11° Ed, São Paulo: Dialética, 2005, p. 63).

Ora, como já destacado alhures, a finalidade da licitação é garantir a ampla concorrência, objetivando,
assim, a isonomia e a moralidade administrativa.

Como bem leciona o Prof. Diógenes Gasparini, o princípio da competitividade é a essência da licitação,
porque só podemos promover um certame se houver competição.

Nota-se que a competição é a alma da licitação, logo, é evidente que quanto mais licitantes
participarem do evento licitatório, mais fácil será à Administração Pública encontrar o contrato mais
vantajoso à Administração. Sendo assim, deve-se evitar qualquer exigência irrelevante e destituída de
interesse público, que restrinja a competição.

Assim, tem entendido o nosso Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

A previsão editalícia que restringe o carâter competitivo do procedimento licitatório contraria a
finalidade do mesmo, que visa à obtenção da melhor proposta para a Administração Pública,
mediante ampla participação dos interessados, com isonomia/igualdade de condições.
(Reexame Necessário-Cv 1.0637.08.064169-8/001, Relator: Dês. Geraldo Augusto, julgado em
08/09/2009). (sem grifo no original)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULA
DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE.
O Edital de licitação poderá prever exigências, desde que indispensáveis ao cumprimento das
obrigações e que não impliquem discriminação injustificada entre os concorrentes. Recurso
conhecido, mas não provido. (Apelação Cível 1.0210.10.008678-9/001, Relatora: Dess

Albergaria Costa, julgado em 14/06/2012). (grifo nosso)

Nota-se, renovada vénia, que as exigências constantes no instrumento convocatório restringe a
participação e a competitividade no certame.

Logo, o risco de dano ao erário, gerado pela possibilidade da severa restrição de competitividade a
impedir a melhor contratação possível é notório.

Pelo exposto, a exigência constante no instrumento convocatório não deve prosperar, sob pena de
incorrer a administração no crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93, verbis:

"Art. 90 - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
carâter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para outrem, ~~
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; ,v s
Pena - detenção, de 02 (dois) a 4 (quatro) anos e multa." """'^-,

DO PEDIDO .^
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PEÇAS

Diante do exposto, requer seja acolhida a presente impugnação e julgada procedente para que o
Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais proceda à retificação do instrumento convocatório, nos
termos descritos alhures, por ser medida que se impõe.

Nesses termos, pede deferimento.
Belo Horizonte, 16 de abril de 2015

/-r"
ieraldo-Magela Romualdo Silva

RG M 1.079.130 SSP/MG
C P F 5 2 3 . 1 6 6 . 2 9 6 . 8 7

335223/0001-601
JOSC. Est: 062.256788-0061

E PRODUTOS 1TDA.-EPP
^ Km Úrsyia PauHno, 357-Lj. A
feto Cinquentenário - CEP 30570-000
(JILÓ HORIZONTE - MG f

í
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PEÇAS

PROCURAÇÃO

A empresa MÁXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA EPP, no CNPJ n° 04.335.223/0001-
60, com sede á Rua Úrsula Paulino n° 357 A Cinquentenário Belo Horizonte - MG,
neste ato representado pelo Diretor Comercial, Sr. Geraldo Magela Romualdo Silva,
portador do documento de identidade M-l. 079.130 SSPMG, CPF 523166296-87,
brasileiro, casado, empresário, residente em Belo Horizonte / MG, pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui sua procuradora a Srta. Daniele Santana
Silva, residente e domiciliado em Belo Horizonte / MG, portador do documento de
identidade MG 11.027-240 SSP/MG CPF 048.022.886-89, a quem confere amplos
poderes para junto Governo do Estado de Minas Gerais, como junto aos demais órgãos
públicos federais, estaduais e municipais, praticar os atos necessários para representar
o Outorgante em processo licitatorio públicos, inclusive, na modalidade pregão do tipo
presencial e eletrônico, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-
lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances
verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, assinar
contratos, efetuar declarações, inclusive no ato dos processos licitatorio, firmar
compromissos, propostas, declarações ou acordos, receber e dar quitação, podendo
ainda, substabelecer esta ordem para outrern, com ou sem reservas de iguais poderes,
dando tudo por bom firme e valioso.

Belo Horizonte, 13 Março de 2015

ieraldo MagJela Romualdo Sinraf
RG M 1.079.130 SSP/MG
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA: MÁXIMO PEÇAS
85 PRODUTOS LTDA - EPP
GERALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA. Brasileiro, Casado,
Comunhão Parcial de Bens, Comerciante, nascido aos 18.09.1961, na
cidade de Belo Horizonte/MG., residente à Ave. Pedro Olimpio da Fonseca,
n° 409, Apt° 304, Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG., Cep:
32.340-250, portador da RG n° M-l.079.130, expedida pela SSP/MG e do
CPF n° 523.166.296-87 e ROGÉRIO DA SILVA MACIEL, Brasileiro,
Casado, Comunhão Parcial de Bens, Comerciante, nascido em Belo
Horizonte/MG., aos 28.01.1962, residente a Rua Braga, n° 78, Bairro
Salgado Filho, Belo Horizonte/MG., Cep: 30.550-500, portador da RG n°
M-2.931.647, expedida pela SSP/MG e do CPF 505.994.456-53, únicos
sócios da sociedade empresaria limitada denominada MÁXIMO PEÇAS &
PRODUTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°. 04.335.223/0001-60,
resolvem a alterarem seu contrato primitivo registrado na JUCEMG sob o
n° 312.06181.70-7, em 15.03.2001, e o fazem mediante as seguintes
cláusulas e condições seguintes, os quais mutuamente outorgam, a saber:

DAS ALTERAÇÕES:
DO ENDEREÇO:
A sociedade passará sua sede para a Rua Úrsúja Paulino, n° 357, Loja A,
Bairro Cinquentenário, Belo Horizonte/MG; Cep: 30.570-000.

DA ADMISSÃO E DEMISSÃO DE SÓCIOS:
O sócio ROGÉRIO DA SILVA MACIEL cede e transfere nesta data 01
quota no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), integralizada em moeda
corrente para o sócio ora admitido CLÁUDIO DA SILVA MACIEL,
Brasileiro, Casado, Separação Total de Bens, Comerciante, nascido em
Belo Horizonte/MG, aos 28.03.1972, residente a Rua Azaléia Branca, n°.
29, Bairro Havaí, Belo Horizonte/MG, Cep: 30.555-220, portador do RG
n°. MG-4.623.911 expedida pela SSP/MG e do CPF n°. 850.759.576-68. O
sócio ROGÉRIO DA SILVA MACIEL cede e transfere nesta data 49 quotas
no valor de R$ 9.800,00 (Nove mil e oitocentos reais), integralizadas em
moeda corrente para o sócio GERALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA.

DO OBJETIVO:
O objetivo da sociedade passará a ser Comercio varejista de peças,
acessórios e equipamentos para veículos automotores, ferroviários, motos,
caminhões, tratores, maquinas e implementos agrícolas, lubrificantes,
pneus, câmara de ar, tintas, baterias, componentes industriais, fixadores,
materiais de via permanentes em geral, rolamentos de todos os tipos,
sapatas de freio e prestação de serviços automotivos, alinhamento e
balanceamento de direção.



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA: MÁXIMO PEÇAS &
PRODUTOS LTDA - EPP
Estabelecem os sócios de comum acordo, que a sociedade passa ser regida
pelo presente instrumento, ficando, por conseguinte, revogadas todas as
cláusulas do contrato social primitivo e posteriores alterações, a saber:

CONTRATO, SOCIAL MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA - EPP

GERALDO MAGELA ROMUALDQ DA SILVA. Brasileiro, Casado,
Comunhão Parcial de Bens, Comerciante, nascido aos 18.09.1961, na
cidade de Belo Horizonte/MG., residente a Ave. Pedro Olímpio da Fonseca,
n° 409, Apt° 304, Bairro Eldorado, Contagem/MG., portador da RG n° M-
1.079.130, expedida pela S-SP/MG e do CPF n° 523.166.296-87 e
CLÁUDIO DA SILVA MACIEL. Brasileiro, Casado, Separação Total de
Bens, Comerciante, nascido em Belo Horizonte/MG, aos 28.03.1972,
residente a Rua Azaléia Branca, n°. 29, Bairro Havaí, Belo Horizonte/MG,
Cep: 30.555-220, portador do RG n°. MG-4.623.911 expedida pela
SSP/MG e do CPF n°. 850.759.576-68, únicos sócios da sociedade
empresaria limitada denominada MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA -
EPP, inscrita no CNPJ n° 04.335.223/0001-60, resolvem de comum
acordo a consolidarem seu contrato primitivo registrado na JUCEMG sob o
n° 3120618170.7, em 15.03.2001, e o fazem mediante as seguintes
cláusulas e condições , abaixo denominadas:
CLÁUSULA 01
A sociedade gira sob a denominação de MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS
LTDA - EPP e, tem como nome de fantasia MAX PEÇAS.
CLÁUSULA 02
A sociedade tem sua sede a Rua Úrsula Paulino, n° 357, Loja A, Bairro
Cinquentenário, Belo Horizonte/MG; Cep: 30.570-000.
CLÁUSULA 03
O objetivo da sociedade é Comercio varejista de peças, acessórios e
equipamentos para veículos automotores, ferroviários, motos, caminhões,
tratores, maquinas e implementos agrícolas, lubrificantes, pneus, câmara
de ar, tintas, baterias, componentes industriais, fixadores, materiais de via
permanentes em geral, rolamentos de todos os tipos, sapatas de freio e
prestação de serviços automotivos, alinhamento e balanceamento de
direção.
CLÁUSULA O4
O capital social é de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), divididos em 100
(Cem) quotas no valor unitário de R$ 200,00 (Duzentos reais), subscritas
da seguinte forma:



GERALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA 99 quotas R$ 19.8OO,OO
CLÁUDIO DA SILVA MACIEL O l quota R$ 2OO,OO
TOTAL: ? 100 quotas R$ 20.000,00
CLÁUSULA 05
O prazo de duração da sociedade é indeterminado e o inicio das atividades
ocorreu em 12.03.2001.
CLÁUSULA 06
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica segurado, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição
se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.
CLÁUSULA 07
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLÁUSULA 08
A administração da sociedade caberá ao sócio GERALDO MAGELA
ROMUALDO DA SILVA, incumbindo-se de todas as operações societárias
e representando a sociedade judicial ou extra judicialmente, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio.
CLÁUSULA 09
Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
económico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apurados.
CLÁUSULA 10
Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o
caso.
CLÁUSULA 11
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA 12
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo
de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.
CLÁUSULA 13
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da



sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente
levantado. "" '"'"
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos
em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.
CLÁUSULA 14
Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, -o acesso a cargos públicos;
ou por crime fâlimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.
CLÁUSULA 15
Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos
direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento
em 03 (três) vias.

Belo Horizonte, 04 de Agosto de 2011.
Sócios:

RALDO MAGELA ROMUALDO DA SILVA

CLÁUDIO DA SILVA MACIEL

Ex. Sócio

RÔGBfclÔ DA SILVA MACIEL
Testemunhas;

ROSELY DA^SILYAAKVES - M- 4.O82.982 SSP/MG

V/
- MG- 12.O06.134 SSP/MG


