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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 

 

1 PREÂMBULO 

1.1 A FUCISF – Fundação Cultural da Ilha de São Francisco do Sul, neste ato representada pela 

diretora presidente Sra. Marianna Corrêa, torna público este EDITAL DE CHAMAMENTO 

para fins de realização de cadastramento de interessados em participar da FEIRA CULTURAL 

VIVER SÃO CHICO, para o município de São Francisco do Sul, para exposição e 

comercialização de produtos e serviços para as edições da Feira Viver São Chico para os 

exercícios 2021/2022 (setembro/2021 a agosto/2022),  de acordo com os termos da Lei Federal 

8666/93 artigo 25 e as condições e exigências deste edital e seus anexos. 

1.2 A FEIRA CULTURAL – VIVER SÃO CHICO nasceu de parceria entre a Prefeitura do 

Município de São Francisco do Sul, IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas de São Francisco do Sul e ACISFS – 

Associação Empresarial de São Francisco do Sul, a partir da necessidade de fomentar lazer, 

cultura e entretenimento aos francisquenses e visitantes, além de movimentar o Centro 

Histórico, especialmente aos finais de semana, quando há poucas opções de atividades culturais 

e de lazer. 

1.3 A proposta é realizar a Feira Cultural um final de semana (sábado ou domingo) ao mês, 

com calendário antecipado, exceto durante os períodos de festas tradicionais como Festilha e 

Carnaval quando, naturalmente, já há atividades promovidas no Centro Histórico e Praias. 

 

2 DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto deste CHAMAMENTO PÚBLICO, o cadastramento de PESSOAS 

FÍSICAS ou JURÍDICAS, para exposição e comercialização de produtos e/ou serviços, durante 

o exercício 2021/2022, atendendo às especificações deste edital, buscando atender aos 

princípios de oportunidade, fortalecimento e promoção da cultura no município de São 

Francisco do Sul. 
2.2 O presente objeto visa: 

2.2.1 Ações para difusão das manifestações culturais, incentivando o processo de valoração dos 

artistas, artesãos, produtores rurais promovendo a outras categorias de empreendedores, 

munícipes e visitantes. 

2.2.2 Valorizar o pequeno empreendedor, preservando as características do povo local e 

regional, seu tradicionalismo, sua maneira de ser, dos seus usos e costumes, através das 

categorias elencadas no item 4.2. 

2.2.3 Oportunizar a participação de pequenos empreendedores e fomentar a cultura, lazer e o 

comércio durante o final de semana planejado. 

2.2.4 Promover reflexão crítica e intelectual através do artesanato, produtores rurais, artistas, 

gastronomia entre outros, e a consolidação histórica da identidade sociocultural e que tenha sua 

organização como núcleo da existência do ser humano. Com isso, o município assume uma 

função social, de organizar, permitir e ampliar o acesso às manifestações culturais. 

2.3 Os cadastrados deverão arcar com as despesas próprias de transporte, alimentação e 

estrutura, tais como gazebos, mobília e objetos necessários para a exposição dos produtos e/ou 

serviços. 
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3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão se cadastrar pessoas físicas ou jurídicas, residentes no município de São Francisco 

do Sul, maiores de 18 (dezoito) anos que desenvolvam atividades artesanais, de fabricação 

própria e autoral, em uma das categorias previstas no item 4.2. 

3.2 Os cadastrados deverão arcar com as despesas próprias de transporte, alimentação e 

estrutura, tais como gazebos, mobília e objetos necessários para a exposição dos produtos e/ou 

serviços. 

 

4 DAS CATEGORIAS DE INSCRIÇÃO 

4.1 Cada interessado deverá se inscrever em apenas uma das categorias descritas no item 4.2. e 

não será permitida a divisão e/ou sublocação do mesmo espaço com outro interessado. 

4.2 Para fins deste Edital, serão contempladas as seguintes categorias. 

a) Alimentação;  

b) Bebidas; 

c) Apresentações Artísticas; 

d) Artesanato; 

e) Produtores Rurais (Agricultura e Pesca); 

f) Atividades Educativas e/ou Recreativas, e 

g) Atividades ligadas à Saúde. 

 

4.3 Poderão ser comercializados itens de fabricação própria, autoral, alimentação e bebidas 

também com produção em pequena escala, artesanais e/ou sustentáveis. 

4.4 A venda de alimentos, bebidas, produtos rurais e atividades ligadas à saúde estarão 

condicionadas ao atendimento das normas da Vigilância Sanitária. 

 

5 DAS ESTRUTURAS 

5.1 As estruturas dos cadastrados poderão ser do tipo barraca, trailer ou veículo adaptado, desde 

que compatível com o ramo de atividade, ficando a critério do solicitante a definição do tipo de 

estrutura a ser utilizada. 

5.2 Não será permitido reboque do tipo carreta como estrutura comercial ou veículo adaptado 

que não seja compatível com a estrutura mínima exigida para o ramo de atividade a ser exercido. 

5.3 Excepcionalmente, a Fucisf poderá autorizar a utilização de outros tipos de estruturas 

comerciais, desde que justificado e mediante análise e deferimento prévio de 72 horas do dia 

da realização da feira. 

5.4 Todos os custos com a montagem das estruturas são de responsabilidade dos cadastrados. 

 

6 DA PROGRAMAÇÃO 

6.1 A programação da Feira Cultural – Viver São Chico será definida juntamente com os 

cadastrados em reunião que será comunicada por email. 

6.1.1 A reunião para a primeira edição será realizada no dia 03 de setembro de 2021, de forma 

on-line as 15h. 

6.2 As edições serão mensais, um sábado ou domingo de cada mês, a contar do mês de 

setembro/2021 a agosto/2022, no Centro Histórico de São Francisco do Sul, a fim de valorizar 

o patrimônio material, imaterial e natural do município. 

6.3 A primeira edição está previamente programada para o dia 05 de setembro de 2021, 

domingo, das 10h às 18h. 
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6.4 A montagem das estruturas deve iniciar a partir das 8 horas, com acompanhamento da 

equipe da Fucisf, conforme locais pré-determinados e informados antecipadamente aos 

participantes. 

6.5 Edições extraordinárias poderão ocorrer dentro do calendário mensal e serão previamente 

decididas em reunião entre a Fucisf e os cadastrados. 

 

7 DAS INSCRIÇÕES 

7.1 O período de inscrição inicia no dia 18 de agosto de 2021. 

7.1.1 Durante todo o período de vigência deste edital, os interessados poderão ser cadastrar para 

participação a qualquer tempo. 

7.1.2 A lista das inscrições deferidas e indeferidas será divulgada uma lista provisória no 

endereço eletrônico da Fundação Cultural: 

https://www.saofranciscodosul.sc.gov.br/noticias/17/fundacao-cultural e Diário Oficial do 

Município, sempre no último dia útil de cada mês. 

7.1.3 Após a divulgação da lista provisória, os interessados com inscrição indeferida poderão 

recorrer do resultado publicado, apresentando razões devidamente fundamentadas e por escrito 

em até 02 (dois) dias úteis da publicação. 

7.1.4 Os recursos deverão ser protocolados da mesma forma que foi a documentação para 

inscrição. 

7.1.5 A lista definitiva das inscrições deferidas e indeferidas será divulgada no endereço 

eletrônico https://www.saofranciscodosul.sc.gov.br/noticias/17/fundacao-cultural  

 com a publicação no DOM.  

7.2 Os interessados em participar das inscrições deverão apresentar os seguintes documentos 

obrigatórios: 

a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido (Anexo I). 

b) Cópia do RG e CPF ou outro documento de reconhecimento público com foto onde 

constem ambos os números. 

c) Cópia do CNPj (se houver). 

d) Cópia recente (mínimo 3 meses) de comprovante de residência (energia elétrica ou água) 

em nome do interessado. 

e) Fotos do(s) produto(s) ou serviço(s) que pretende comercializar, nítidas, 

preferencialmente sob vários ângulos. 

f) Certidão Negativa de Débitos Municipal. 

g) Declaração de Cessão de Direito de Uso de Imagens (Anexo II). 

h) Termo de Compromisso (Anexo III). 

i) Se o produto e/ou serviço utiliza matéria prima local e ou regional na sua fabricação. 

j) Comprovante de participação em edição do Viver São Chico ou outras feiras locais, 

regionais e/ou estaduais (se houver). 

k) Descrição da aplicabilidade das normas de segurança e sanitárias contra o Covid 19, 

constante no Anexo I. 

l) Certificados da Vigilância Sanitária (se for o caso das alíneas a, b, e ou g). 

 

7.3 Os documentos citados nos itens 7.2 deverão ser entregues em envelopes a serem 

protocolados no Centro Cultural Ester dos Passos Rosa, Rua Marechal Floriano Peixoto, 239, 

Centro, aos cuidados da FUCISF – Fundação Cultural da Ilha de São Francisco do Sul. 

 

https://www.saofranciscodosul.sc.gov.br/noticias/17/fundacao-cultural
https://www.saofranciscodosul.sc.gov.br/noticias/17/fundacao-cultural
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7.4 Os envelopes com a documentação deverão estar identificados da seguinte maneira no seu 

exterior: CADASTRAMENTO DE EXPOSITOR PARA A FEIRA CULTURAL – VIVER 

SÃO CHICO, juntamente com o nome do interessado (Nome, Razão Social ou Nome Fantasia), 

e-mail e Telefone de Contato. 

7.5 Será responsabilidade do interessado garantir que todos os documentos solicitados estejam 

presentes no envelope entregue, sendo que não serão aceita documentação entregue em 

separado. 

 

8 DO INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E/OU DESCADASTRAMENTO 

8.1. Constituem hipóteses para o indeferimento das inscrições e/ou descadastramento quando:  

I. Não forem entregues todos os documentos listados no item 7.2. 

II. Forem procedentes as denúncias formuladas sobre má prestação do serviço ou 

irregularidades que afrontem princípios constitucionais. 

III. Não obtiver grau satisfatório na avaliação do serviço prestado. 

IV. Apresente superveniência de fato ou circunstância que comprometa a capacidade 

técnica ou administrativa da cadastrada, ou que reduza a capacidade de prestação de 

serviço a ponto de não atender às exigências estabelecidas.  

V. Infrinjam qualquer lei ou norma jurídica brasileira vigente. 

VI. Causem, ou possam vir a causar, impacto negativo à saúde ou ao meio ambiente. 

VII. Façam apologia ao uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou outras drogas. 

VIII. Sejam ligados a jogos de azar ou especulativos, salvo se regulamentados em legislação 

específica. 

IX. Explorem ou incentivem o trabalho infantil, degradante ou escravo. 

X. Apresentem nudez e sexo explícito. 

XI. Violem direitos de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual. 

XII. Evidenciem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de 

qualquer natureza. 

XIII. Façam uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos;  

 

9 DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 Aos cadastrados caberá as seguintes responsabilidades: 

a) A estrutura do espaço será de responsabilidade do cadastrado (gazebos, mobiliário, 

decoração e outros) e deverá, nos casos constantes nas alíneas A, B, E e G, do item 4.2 

deste Edital, se adequar às normas da Vigilância Sanitária, bem como a observar os 

manuais de boas práticas e demais exigências da ANVISA. 

b) Arcar com as despesas próprias de transporte e alimentação. 

c) Será obrigatório a utilização de acessórios de higiene, tais como: luvas, máscara e touca 

para os manipuladores de alimentos. 

d) Oferecer aos clientes, materiais necessários ao cumprimento das normas de segurança 

sanitária contra o Covid 19, conforme descrito nos documentos de inscrição, item 7.1. 

e) Aos cadastrados nas alíneas C, D e F do item 4.2 deste Edital, caberá as despesas 

próprias, tais como: instrumentos musicais, som, microfone, caixas, figurino e quaisquer 

outros que sejam necessários à sua apresentação. 

f) O cadastrado deverá estar de acordo com o disposto no art. 7º da Constituição Federal, 

que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e 
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de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos. 

g) É de total e irrestrita responsabilidade de cada cadastrado o compromisso em 

comercializar produtos que obedeçam às normas vigentes, principalmente no que se 

refere aos requisitos da vigilância sanitária. 

h) Exercer, unicamente, a categoria em que solicitou cadastramento, conforme item 4.2 do 

Edital, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias de acordo com seu 

segmento. 

i) A venda de bebidas alcóolicas fica restrita a maiores de 18 (dezoito) anos; em caso de 

dúvida sobre a faixa etária do consumidor, fica a entidade responsável pela comprovação 

da mesma pela solicitação do documento de identidade. Deverá, inclusive, respeitar a 

Lei nº 2.077/2018, que proíbe a comercialização de canudos plásticos. 

j) Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos consumidores deverão 

ser reparados pelo cadastrado que deu origem ao dano. 

k) Participar das reuniões para as quais forem convocados, a fim de melhor organizar o 

evento. A não participação, implica o aceite de todos os encaminhamentos e definições 

originárias da reunião. 

l) Respeitar a disposição do espaço destinado para a sua ocupação, conforme determinado 

pela Fucisf. 

 

9.2 Caberá à Fucisf – Fundação Cultural da Ilha de São Francisco do Sul: 

a) Realizar o evento uma vez por mês, exceto nos períodos de altíssima temporada e 

durante os períodos de festas tradicionais já programadas no calendário oficial do 

município, quando naturalmente já se tem atividades em meio ao centro histórico. 

b) Convocar os cadastrados para reunião oficial, na qual será decidido em conjunto as datas 

posteriores ao mês de setembro/2021, já programado conforme item 6.3 do Edital; 

c) Promover por edição, no mínimo, uma apresentação cultural, artística ou educativa na 

Feira Cultural Viver São Chico. 

d) Promover a acessibilidade e a inclusão nos eventos Viver São Chico. 

 

10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 O agendamento das datas da Feira – Viver São Chico será discutido e analisado com todos 

os interessados cadastrados em reunião a ser agendada após a divulgação dos resultados deste 

Edital. 

10.2 A primeira feira Viver São Chico deverá ocorrer no dia 05 de setembro de 2021, salvo que 

as condições climáticas não sejam favoráveis. 

10.3 A decisão sobre a disposição dos cadastrados ficará a cargo da Fucisf. 

10.4 Os cadastrados concordam em assinar a Declaração de Cessão de Direito de Uso da 

Imagem (Anexo II) , do Termo de Compromisso (Anexo III) e  da Procuradoria Geral do 

Município. 

10.5 O ônus do custo da produção, embalagem, acondicionamento, remessa, impostos e seguro 

das peças, caso haja, ficarão a cargo do cadastrado. 

10.6 As situações não previstas neste edital serão resolvidas pela Fucisf, ouvida, quando 

necessário, a Procuradoria Jurídica da Prefeitura. 

10.8 As inscrições implicam no conhecimento e concordância dos termos e condições previstas 

neste edital.  
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10.9 Os recursos, impugnações e demais solicitações deverão ser realizadas por meio de qualquer das 

formas estabelecidas neste Edital. 

 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

ANEXO II – DECLARAÇÃO D CESSÃO DE DIREITO DE ISSO DE IMAGEM 

ANEXO III – TERMO DE CADASTRO 

 

São Francisco do Sul, 18 de agosto de 2021. 

 

Marianna Corrêa 

Diretora-Presidente 

Fundação Cultural Ilha de São Francisco do Sul 

 
 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Categoria pretendida (conforme 4.2 Edital):  

Nome: 

Telefone: Celular (whatsapp): 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

RG: CPF: 

E-mail: 

CNPJ (se for o caso): 

Especifique os produtos/serviços que pretende comercializar: (não esqueça de anexar fotos) 

 

Algum dos produtos utiliza matéria-prima local e/ou regional? Se sim, especifique quais. 

 

O produto é orgânico e/ou sustentável?  Sim  Não 

O produto possui algum legado de família? Se sim, explique. 
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Já participou de alguma edição da Feira Cultural Viver São Chico ou outras Feiras? Se sim, 

indique quais anos e feiras. (não esqueça de anexar documentos comprobatórios). 

 

Descreva como serão aplicadas as normas de segurança e sanitárias de combate ao Covid-19 

no seu espaço. (Se você for comercializar alimentos, bebidas, produtos rurais ou atividades 

ligadas à saúde, não esqueça de anexar os atestados da Vigilância Sanitária). 

 

São Francisco do Sul, xx de xxx de 2021. 

Nome:________________________ 

Assinatura:____________________ 

 

 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM 

 

 

Eu, _______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade de nº 
_____________, inscrito(a) no CPF sob o nº ____________________, residente e 

domiciliado(a) no endereço ___________________________, no município de São Francisco 

do Sul/SC, autorizo o município de São Francisco do Sul, através da Fucisf – Fundação Cultural 

da Ilha de São Francisco do Sul, a usar minha imagem em fotos, filmes, produções gráficas, 

impressos, e outros que se façam necessários, para divulgação do Projeto de Feira – Viver São 

Chico, desde que sem finalidade comercial. 

 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em 

destaque, das seguintes formas:  
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(I) home page;  

(II) cartazes;  

(III) redes sociais e afins; 

(IV) mídia eletrônica, 

(V) e demais meios de divulgação em geral, não descritos nestes itens. 

 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.  

 

___________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

 

ANEXO III - TERMO DE CADASTRO 

 

Por este instrumento particular de compromisso, a FUNDAÇÃO CULTURAL ILHA DE SÃO 

FRANCISCO DO SUL – FUCISF, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 

sob o nº 79.356.713/0001-42, cuja sede da administração está localizada na Rua Mal. Floriano 

Peixoto, 220, Centro, São Francisco do Sul/SC, neste ato representada por MARIANNA 

CORREA, Diretora Presidente da Fundação Cultural Ilha de São Francisco do Sul – Fucisf e a 

empresa/pessoa_________________________________, situada em 

_________________________, CPF/CNPJ _________________________, doravante 

denominada CADASTRADA, neste ato representada por ______________________, CPF nº 
__________________, RG nº ________________, tem entre si, como justo e contratado o que 

se segue: 

 

1 DO OBJETO 

 

O presente Termo de Cadastro tem por objeto estabelecer critérios e compromisso com  

__________________, para utilização de Espaço Público para comercialização de 

_________________, durante o Projeto de Feira Cultural – Viver São Chico, em São Francisco 

do Sul, durante o período de setembro/2021 a agosto/2022. 

 

1.1 Caberá ao CADASTRADO: 

a) A estrutura do espaço será de responsabilidade do cadastrado (gazebos, mobiliário, 

decoração e outros) e deverá, nos casos constantes nas alíneas A, B, E e G, do item 4.2 

do Edital, se adequar às normas da Vigilância Sanitária, bem como a observar os 

manuais de boas práticas e demais exigências da ANVISA. 

b) Arcar com as despesas próprias de transporte e alimentação. 

c) Será obrigatório a utilização de acessórios de higiene, tais como: luvas, máscara e touca 

para os manipuladores de alimentos. 

d) Oferecer aos clientes, materiais necessários ao cumprimento das normas de segurança 

sanitária contra o Covid 19, conforme descrito nos documentos de inscrição, item 7.1. 
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e) Aos cadastrados nas alíneas C, D e F do item 4.2 deste Edital, caberá as despesas 

próprias, tais como: instrumentos musicais, som, microfone, caixas, figurino e quaisquer 

outros que sejam necessários à sua apresentação. 

f) O cadastrado deverá estar de acordo com o disposto no art. 7º da Constituição Federal, 

que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e 

de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos. 

g) É de total e irrestrita responsabilidade de cada cadastrado o compromisso em 

comercializar produtos que obedeçam às normas vigentes, principalmente no que se 

refere aos requisitos da vigilância sanitária. 

h) Exercer, unicamente, a categoria em que solicitou cadastramento, conforme item 4.2 do 

Edital, observando as exigências legais e higiênico-sanitárias de acordo com seu 

segmento. 

i) A venda de bebidas alcóolicas fica restrita a maiores de 18 (dezoito) anos; em caso de 

dúvida sobre a faixa etária do consumidor, fica a entidade responsável pela comprovação 

da mesma pela solicitação do documento de identidade. Deverá, inclusive, respeitar a 

Lei nº 2.077/2018, que proíbe a comercialização de canudos plásticos. 

j) Todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer aos consumidores deverão 

ser reparados pelo cadastrado que deu origem ao dano. 

k) Participar das reuniões para as quais forem convocados, a fim de melhor organizar o 

evento. A não participação, implica o aceite de todos os encaminhamentos e definições 

originárias da reunião. 

l) Respeitar a disposição do espaço destinado para a sua ocupação, conforme determinado 

pela Fucisf. 

m) Comunicar imediatamente e por escrito qualquer anormalidade no cumprimento 

rotineiro do pactuado neste Termo de Compromisso 

1.2 Caberá à Fucisf – Fundação Cultural da Ilha de São Francisco do Sul: 

a) Realizar o evento uma vez por mês, exceto nos períodos de altíssima temporada e 

durante os períodos de festas tradicionais já programadas no calendário oficial do 

município, quando já se tem atividades em meio ao centro histórico. 

b) Convocar os cadastrados para reunião oficial, na qual será decidido em conjunto as datas 

posteriores ao mês de setembro/2021, já programado conforme item 6.3 do Edital. 

c) Promover por edição, no mínimo, uma apresentação cultural, artística ou educativa na 

Feira Cultural Viver São Chico. 

d) Promover a acessibilidade e a inclusão nos eventos Viver São Chico. 

 

2 RECURSOS FINANCEIROS 

Não haverá transferência de recursos financeiros entre as partes para a execução do presente 

Termo de Compromisso, sendo que a consecução das ações previstas correrá à conta do 

orçamento próprio de cada partícipe, na medida de suas obrigações. 

 

3 DA DIVULGAÇÃO 

Em qualquer ação promocional da CADASTRADA, relacionada com o objeto deste Termo, 

será consignada à participação da Fucisf na mesma proporção atribuída à CADASTRADA e, 

em se tratando de material promocional gráfico, áudio e audiovisual, deverá ser consignada a 
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logomarca oficial da Fucisf na mesma proporção da marca ou nome da CADASTRADA, com 

revisão prévia deste material, bem como de anuência escrita. 

 

Parágrafo único. Fica vedada às partes a realização de despesas com publicidade, salvo as de 

caráter educativo ou de orientação social, e desde que não constem nomes, símbolos ou imagens 

que caracterizem promoção de autoridades ou servidores públicos. 

 

4 DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de São Francisco do Sul para dirimir quaisquer questões que 

decorram do presente instrumento, que não possam ser resolvidas pela mediação 

administrativa. E, por estarem juntas e acordadas, firmam as partes o presente Termo de 

Compromisso, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os devidos fins de direito. 

 

 

São Francisco do Sul/SC, ___ de __________ de 2021. 

 

MARIANNA CORRÊA 

Diretora Presidente 

Fundação Cultural Ilha de São Francisco do 

Sul 

CADASTRADA 

 

 
 


