
Pedido de Novo Processo Licitatório – Fornecimento de Medicamentos
ABCFARMA para 2021

Com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente solicitar a realização de novo processo licitatório para o
fornecimento de medicamentos constantes na revista ABCFARMA para o ano de 2021, tendo em vista que o
contrato FMS 49/2019 se encerra em 31/12/2020 não sendo possível sua renovação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE DROGARIA/FARMÁCIA, LOCALIZADO(A) NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA DA ABCFARMA
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO), A SEREM ADQUIRIDOS, EM CARÁTER
EXCEPCIONAL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ANO DE
2021.

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO: para justificar a importância da manutenção do serviço a ser contratado,
destacamos as seguintes informações: muitas licitações para compra de medicamentos possuem resultado
“deserto”; há empresas que participam de processos licitatórios para aquisição de medicamentos e depois
desistem e/ou atrasam a entrega dos medicamentos; crianças e adolescentes têm prioridade absoluta no
atendimento e o fornecimento de medicamentos nesses casos deve ser imediato; há pacientes transplantados
que fazem uso de medicamentos e que não podem interromper o tratamento; necessidade de atendimento a
diversas determinações judiciais. Os medicamentos objetos do Pregão solicitado são aqueles adquiridos
conforme prescrição médica, para àqueles pacientes que comprovem carência de recursos, em casos específicos
e excepcionais de falta do medicamento em questão na Farmácia Básica, sempre que o atraso ou interrupção do
tratamento possa causar graves prejuízos ao paciente.

VALOR A SER EMPENHADO/CONTRATADO PARA O ANO DE 2021: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais). – Trata-se do mesmo valor contratado para o ano de 2020, conforme média de solicitações desta
Secretaria, destacando-se que os medicamentos somente são adquiridos conforme a necessidade desta
Secretaria.

JUSTIFICATIVA DE ADOÇÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA: Para justificar a adoção do

Memorando 18.812/2020
Responder apenas via 1Doc

Para

CC 5 setores envolvidos

SMS SMAFO - DL CONTRATOS/SMS SMAFO - CONTA

GAB - LC

10/11/2020 09:16

Kátia B. SMS

SMAFO - DL

1Doc https://canoinhas.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=7DF7EDDE7563F...

1 of 11 02/12/2020 08:31



modelo de contratação sugerida, através de pregão, na modalidade de maior porcentagem de desconto sobre a
tabela da ABCFARMA, apresentamos as seguintes considerações e justificativas:

- O objeto do presente processo licitatório é possibilitar a aquisição de medicamentos para uso emergencial e
esporádicos e cumprimento de mandados judiciais, requisições do Conselho Tutelar, perante prescrição médica,
no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) do
Município de Canoinhas;

- Ressalta-se que os medicamentos constantes na REMUME e RENAME, que consistem em medicamentos
essenciais para tratar as doenças mais comuns da população, são adquiridos através de outros processos
licitatórios, em grande escala, relacionando-se todos os medicamentos, bem como os quantitativos estimados.

- Os medicamentos objetos do Pregão solicitado, por sua vez, são aqueles intermediários, adquiridos conforme
prescrição médica, para àqueles pacientes que comprovem carência de recursos, em casos específicos e
excepcionais de falta do medicamento em questão na Farmácia Básica, sempre que o atraso ou interrupção do
tratamento possa causar graves prejuízos ao paciente, bem como nos casos de determinações judiciais, em que
o Poder Judiciário determina ao gestor municipal o imediato atendimento e compra dos medicamentos prescritos
por médicos particulares, os quais não pertencem às listas básicas do SUS. Sendo assim, não é possível
estabelecer com precisão as quantidades e os medicamentos necessários no decorrer do ano, haja vista que
dependerá da prescrição do médico, ao passo que, o medicamento será adquirido na quantidade estabelecida
especificamente para determinado paciente.

- O objeto que se deseja adquirir é claro, ou seja, adquirir os medicamentos constantes da revista ABCFARMA,
sendo que, não há norma legal que obrigue a Administração a definir a quantidade do objeto de forma precisa ou
estimada quando não for possível ou quando não houver critérios objetivos para tanto, o que é o caso do presente
pedido.

- O processo licitatório em questão busca atender, de forma eficiente, às demandas da Administração
caracterizadas pela marca da incerteza no tocante ao momento da sua efetiva ocorrência e/ou quantidade.

- A não realização do processo licitatório solicitado e, consequentemente, a não contratação de empresa para o
fornecimento imediato de medicamentos nos casos elencados, pode gerar grande prejuízo tanto para a
Administração, como aos cidadãos, uma vez que, na falta de medicamentos o paciente terá que esperar tempo
indeterminado, ou ainda, os medicamentos passarão a ser adquiridos através de dispensas emergenciais, caso a
caso, através de preço comparativo de mercado, o que certamente pode onerar ainda mais os cofres públicos.

- O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ademais, o modelo de contratação sugerida é amplamente adotado por diversos Municípios do Estado de Santa
Catarina, conforme demonstra a relação abaixo extraída do Diário Oficial dos Municípios somente no ano de
2020:

- Três Barras

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2625242

- Porto União

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2622181

- Mirim Doce
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https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2615759

- Rio Fortuna

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2591935

- Rio Fortuna

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2591935

- Grão-Pará

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2586251

- Botuverá

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2534782

- Imbituba

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2504519

- Santa Cecília

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2484738

- Agronômica

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2470252

- Videira

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2377451

- Matos Costa

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2356858

- Santa Rosa de Lima

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2354564

- Ibicaré

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/acervoView&id=2298494

Atenciosamente,

_
Kátia Oliskowski

Enfermeira COREN 145380
Secretária de Saúde

TERMO DE REFERÊNCIA.docx (12,96 KB) 2 downloads

1Doc https://canoinhas.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=7DF7EDDE7563F...

3 of 11 02/12/2020 08:31



Vencimento Contrato.pdf (388,34 KB) 1 download

Quem já visualizou? Visto 70 vezes

Despacho 1:
18.812/2020
10/11/2020 09:16

(Encaminhado)

CC

Kátia B. SMS

CONTRATOS/SMS

 Prezado, segue para acompanhamento.

Att

_
Kátia Oliskowski

Enfermeira COREN 145380
Secretária de Saúde
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A/C Rafael S.

 Solicito dotação orçamentária para dar andamento ao pedido de abertura do
Processo licitatório. Valor de R$ 250.000,00.

ATT

_
Marciano Fernandes Corrêa

Quem já visualizou?

Despacho 3:
18.812/2020
11/11/2020 13:50

(Respondido)

Rafael S.

Boa Tarde.

Considerando que serão utilizadas as dotações do Orçamento de 2021,
seguem as suas respectivas descrições:

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas
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CC

SMAFO - CONTA
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A/C Marciano C.

Unidade Orçamentária: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 8 - SAÚDE DE QUALIDADE AOS CANOINHENSES
Ação: 2.57 - Ações de Atenção Básica
3.3.90.00.00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas
Unidade Orçamentária: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 8 - SAÚDE DE QUALIDADE AOS CANOINHENSES
Ação: 2.60 - Ações de Média e Alta Complexidade
3.3.90.00.00

Att,

_
Rafael Verka Sorg

Contador - CRCSC 041990/O-3

Quem já visualizou?
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A/C Kátia B.

 Segue Termo de Referência para assinatura.

ATT

_
Marciano Fernandes Corrêa

Anexo_I_Termo_de Referencia_40.2020.pdf (287,25 KB) 2 downloads
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A/C Winston L.

 Segue Edital para assinatura.

ATT

_
Marciano Fernandes Corrêa

Edital_PP_FMS_40.2020.docx (762,66 KB) 1 download

Parecer_Juridico9216907744559701585.pdf (24,53 KB) 0 downloads
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PARECER:

Relatório:

Trata-se de processo oriundo do Departamento Licitação, que tem por objeto
a contratação de drogaria/farmácia, localizado(a) no Município de Canoinhas
para  o  fornecimento  parcelado  de  medicamentos  constantes  na  revista  da
ABCFarma  (Associação  Brasileira  do  Comércio  Farmacêutico),  a  serem
adquiridos com recursos ordinários pelo Fundo Municipal de Saúde para o ano
de 2021, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993,
Lei 10.520/02 e demais legislações.

Primeiramente,  cumpre  frisar  que  a  presente  manifestação  jurídica  tem  o
escopo de assistir a autoridade assessorada da legalidade administrativa dos
atos a serem praticados ou já efetivados, com exame prévio e conclusivo dos
textos  da minuta do edital  e  seus  anexos.  A  função é  justamente apontar
possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar providências, para
salvaguardar  a  autoridade  assessorada,  a  quem  compete  avaliar  a  real
dimensão  do  risco  e  a  necessidade  de  se  adotar  ou  não  a  precaução
recomendada.

Importante salientar,  que  o exame dos  autos processuais se restringe aos
seus  aspectos  jurídicos,  excluídos,  portanto,  aqueles  de  natureza  técnica.
Parte-se, portanto, da premissa de que a autoridade competente se municiou
dos  conhecimentos  específicos  imprescindíveis  para  a  sua  adequação  às
necessidades  da  Administração,  observando  os  requisitos  legalmente
impostos,  considerando  para  todos  efeitos  que  consultor  não  deve  emitir
manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos,
administrativos ou de conveniência ou oportunidade.

Finalmente,  é  dever  do  Departamento  Jurídico  salientar  que  determinadas
observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da
própria  secretaria  assessorada,  a  quem  incumbe,  dentro  da  margem  de
discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais
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ponderações.  Não  obstante,  as  questões  relacionadas  à  legalidade  serão
apontadas  para  fins  de  sua  correção.  O  seguimento  do  processo  sem  a
observância  destes  apontamentos  é  de  responsabilidade  exclusiva  da
Administração por meio da secretaria competente.

Fundamentação:

Minuta do Edital e do Contrato:

A  minuta  do  edital  constante  no  Memorando  para  analise  atende  as
exigências  constantes  na  maioria  dos  incisos  do  art.  40  da  Lei.  8666/93.
Presente a justificativa da autoridade competente quanto a necessidade de
contratação  e  definição  do  objeto  do  certame,  conforme  Despacho  que
encabeça o presente Memorando.

Saliente-se,  contudo,  a  necessidade de  constar  a  exigência  do  inciso  II  e
inciso XIV (alíneas b e c) do art. 40 da Lei de Licitações:

"Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o
local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como
para  início  da  abertura  dos  envelopes,  e  indicará,  obrigatoriamente,  o
seguinte:

II -prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos,
como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega
do objeto da licitação";

Quanto à minuta do contrato, esta preenche os requisitos do art. 55 da Lei
8.666/93, devendo, contudo, algumas cláusulas estarem mais especificadas,
conforme segue abaixo:

- O regime de execução ou a forma de fornecimento;

-  Há a  previsão  de  prorrogação do  contrato,  o  que  é  incompatível  com a
natureza do objeto,  não se encaixando nas exceções do art.  57 da Lei  nº
8.666/93.

-  O crédito pelo qual  correrá a despesa,  com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica;

-  O  reconhecimento  dos  direitos  da  Administração,  em  caso  de  rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitações;

Essas são as observações.

Da Adoção da Tabela ABCFarma:

Questão  a  ser  ressaltada  é  a  adoção  da  Tabela  ABC Farma  vem sendo
questionada no âmbito dos Tribunais de Contas de vários estados, sendo que
o argumento utilizado  é que a adoção de tal  tabela,  em tese,  não seriam
fontes  adequadas  para  uma  pesquisa  de  preços  no  âmbito  das  compras
públicas,  pois,  além  de  ser  de  acesso  restrito  aos  assinantes,  consigna
valores  máximos  para  aquisição,  no  varejo,  por  consumidor  final.  Essas
situações, segundo os tribunais, não se encaixam às grandes aquisições do
setor público, haja visto o efeito da economia de escala sobre os preços.

Foi nesse sentido que houve a representação do Ministério Público de Contas
do PR, n° 865658-18:

"A análise pormenorizada dos Pregões nº 09/2017, 90/2017 e 40/2018 revelou
a  violação  dos  princípios  da  isonomia,  competitividade,  publicidade,
transparência do processo licitatório e economicidade. Os referidos certames
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licitatórios  tinham  por  objeto  a  aquisição  de  medicamentos  constantes  da
tabela ABCFARMA.

Tal  modelo  de  competição  -  julgamento  por  lote  em  lista  fechada  -
compromete o ambiente competitivo na medida em que afasta a participação
de laboratórios  fabricantes  e  distribuidoras  especializadas  em um ou  mais
medicamentos  específicos,  ou  de  distribuidoras  que  tenha  know-how  em
determinado produto, o que impede a prática de preços que se traduziria na
busca da melhor proposta para a Administração Pública"

O TCE/PR julgou no Processo 671071/18 da seguinte forma:

"Representação  da  Lei  nº  8.666/93.  Pregão  para  Registro  de  Preços  n°
104/2017 do Município de Palmeira. 01. Realização de licitação para aquisição
de medicamentos por lote e utilização inadequada do critério de julgamento
?maior desconto por lote?. Conversão em ressalva. 02. Utilização indevida de
Tabela  ABCFARMA para  a  fixação  dos  preços  do  certame.  Irregularidade.
Ausência de ampla pesquisa de preço. Necessidade de consulta ao Banco de
Preços em Saúde (BPS) do Ministério da Saúde e à tabela CMED da Anvisa.
03. Pela procedência parcial com a expedição de recomendações, afastando-
se as demais sanções".

O TCE/SP, no Recurso 37 00008286.989.16-5 consignou da mesma forma:

"Por  isso  entendo  não  ser  apropriada  a  adoção  do  Anexo  da  REVISTA
ABCFARMA como fonte de  referência  dos  medicamentos  que  se  pretende
registrar em ata; considere-se, ainda, que, a REVISTA ABCFARMA, editada
pela Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, tem acesso restrito aos
seus assinantes (...)"

Há que se  constar  também que não existe  no  edital  e  nem no  Termo de
Referência  a  presença  de  descrição  dos  medicamentos  que  possam  ser
oferecidos, motivo pelo qual não se observa o art. 14 da Lei de Licitações,
segundo o qual "nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização
de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento,
sob  pena  de  nulidade  do  ato  e  responsabilidade  de  quem  lhe  tiver  dado
causa”.  O  tema  ja  foi  alvo  de  insurgência  do  TCE/MS,  conforme  notícia
constante  no  link  "https://panoramafarmaceutico.com.br/2019/06/11/compra-
de-remedios-e-suspensa-por-falta-de-descricao-e-preco-acima-do-mercado/"

Cumpre  argumentar  que  não  há  conhecimento  de  que  o  TCE/SC  tenha
enfrentado  o  tema,  sendo que diversos  municípios  catarinenses adotam a
Tabela  ABCFarma em suas licitações,  conforme apontado no  pedido.  Nos
Processos LCC-09/00233745 e REP-14/00059434, o  TCE/SC mencionou a
tabela ABCFarma, sem, contudo, adentrar o mérito da viabilidade ou não de
sua adoção. Alerta-se, portanto, que a Corte de Contas de Santa Catarina,
não demonstrou ter um posicionamento expressamente contrário à admissão
da tabela.

Por outro lado, pode o Município, na formação de preços para a aquisição de
medicamentos, tanto ordinariamente, quando por meio de decisões judiciais,
adotar como parâmetro as tabelas CMED, ABCFARMA, CAP e BPS, desde
que  não  sejam  a  única  fonte  de  pesquisa  para  a  formação  do  preço  de
referência  ou  para  determinar  o  preço  máximo  a  ser  dispendido  pela
Administração. Esse foi o entendimento adotado no PARECER-C - PAC00 -
6/2020 TCS/MS, acolhido no Processo TC 5562/2019 do TCE/MS;

Nos termos do parecer,
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Despacho 7:
18.812/2020
01/12/2020 16:36

(Respondido)

Boa tarde!

Considerando o parecer proferido no despacho 6, especialmente a informação

“devem ser  utilizados,  como métodos para obtenção do preço estimado,  a
média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços,
desde  que  o  cálculo  incida  sobre  um  conjunto  de  três  ou  mais  preços,
oriundos  de  um  ou  mais  dos  parâmetros  usados  na  pesquisa,
desconsiderando os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente
elevados".  (http://www.tce.ms.gov.br/portal-services/files/arquivo/nome/15314
/904f52357f8e1573a63b8b4cd8f20972.pdf)

Desta maneira, alerta-se quanto à adoção da tabela ABCFarma como único
parâmetro  de  aferição  de  preços  no  presente  certame,  tendo  em  vista  o
posicionamento dos tribunais de contas, nada impedindo, contudo, que sejam
observadas outras fontes.

Por fim, há que se repisar que o papel do Departamento Jurídico é oferecer
uma  orientação  de  acordo  o  disposto  na  legislação,  com os  Tribunais  de
Justiça  e  com as  Cortes  de  Contas  em prol  da  segurança  jurídica  e  das
próprias autoridades públicas atuantes no certame, uma vez que cabe a elas,
dentro da margem de discricionariedade, deflagrar o processo consoante as
necessidades inerentes  a  cada caso  em particular,  não  estando,  portanto,
necessariamente  vinculadas,  de  forma  que  poderão  discordar  expondo
fundamentadamente as suas razões.

Conclusão:

Desta  forma,  feitas  as  considerações supra,  orienta-se  no  sentido  de  que
sejam feitas as devidas  adequações no  edital  de licitação e na minuta do
contrato.  Quanto à adoção da tabela ABCFarma,  entende que é salutar  a
adoção de outros parâmetros para pesquisa de preços, o que não impede a
secretaria requisitante de divergir e expor o seu posicionamento consoante a
análise  de  conveniência  e  oportunidade  à  luz  das  particularidades  que
permeiam a presente contratação.

S,m,j

é o parecer.

_
Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Quem já visualizou?
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CC

Kátia B. SMS

SMAFO - DL

de que não há conhecimento de que o TCE/SC tenha enfrentado o tema, não
havendo posicionamento contrário do TCE/SC quanto ao referido modelo,
sendo que, diversos municípios catarinenses adotam a Tabela ABCFarma em
suas licitações.

Considerando que os medicamentos constantes na REMUME e RENAME,
que consistem em medicamentos essenciais para tratar as doenças mais
comuns da população, são adquiridos através de outros processos licitatórios,
em grande escala, relacionando-se todos os medicamentos, bem como os
quantitativos estimados, visando a economia de escala sobre os preços.

Considerando que o objeto do presente pedido é atender, de forma eficiente,
às demandas da Administração caracterizadas pela marca da incerteza no
tocante ao momento da sua efetiva ocorrência e/ou quantidade, de modo a
possibilitar a aquisição de medicamentos para uso emergencial e esporádicos
e cumprimento de mandados judiciais, perante prescrição médica, a serem
adquiridos, em caráter excepcional, para o atendimento a pessoas em
situação de vulnerabilidade social, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS)
do Município de Canoinhas; não havendo como delimitar de maneira
antecipada quais medicamentos e quantitativos serão adquiridos, razão do
caráter de excepcionalidade.

Considerando que os medicamentos objetos do presente pedido são aqueles
intermediários, adquiridos conforme prescrição médica, para àqueles
pacientes que comprovem carência de recursos, em casos específicos e
excepcionais de falta do medicamento em questão na Farmácia Básica,
sempre que o atraso ou interrupção do tratamento possa causar graves
prejuízos ao paciente, bem como nos casos de determinações judiciais, em
que o Poder Judiciário determina ao gestor municipal o imediato atendimento
e compra dos medicamentos prescritos por médicos particulares, os quais não
pertencem às listas básicas do SUS.

Considerando que o objeto que se deseja adquirir, portanto, é claro, ou seja,
adquirir os medicamentos constantes da revista ABCFARMA.

Considerando que não foi sugerida outra proposta que atenda, na prática, a
demanda esporádica desta Secretaria no decorrer do ano de 2021.

Solicito a manutenção do critério com relação à Revista ABCFARMA e
prosseguimento do processo licitatório.

_
Kátia Oliskowski

Enfermeira COREN 145380
Secretária de Saúde
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Despacho 8:
18.812/2020
01/12/2020 16:42

(Encaminhado)

CC

Marciano C. SMAFO - DL

GAB - LC

A/C Winston L.

 Segue para assinatura o Edital com as alterações indicadas no parecer do
despacho 6.

ATT

_
Marciano Fernandes Corrêa

Edital_PP_FMS_40.2020.docx (765,31 KB) 1 download

Parecer_Juridico9216907744559701585.pdf (24,53 KB) 0 downloads

Quem já visualizou?

Despacho 9:
18.812/2020
02/12/2020 08:15

(Respondido)

CC

Winston L. GAB - LC

SMAFO - DL

Segue edital  e  parecer  assinados,  frisando que a  concordância  se  dá em
relação  aos  aspectos  procedimentais  da  contratação,  motivo  pelo  qual,
respeitando o posicionamento da Secretaria de Saúde, deixa consignado o
seu  entendimento  quanto  à  ressalva  pela  adoção  da  tabela  ABCFARMA,
conforme parecer de Despacho n° 6.

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Edital_PP_FMS_40.2020.pdf (387,76 KB) 0 downloads
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