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PROCESSO N.º: 01.012435.21.86  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 008/2021 

OBJETO: Prestação de serviço de construção/reforma de carneiros, gravação em 

pedras/lápides e serviços correlatos, atendendo às necessidades dos Cemitérios 

Públicos Municipais do Bonfim, Saudade, Paz e Consolação, sob responsabilidade da 

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica – FPMZB, conforme descrição 

detalhada constante nos anexos do edital. 

ASSUNTO: Recurso Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RECORRENTE: Esperança Serviços Ltda. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Esperança Serviços Ltda. 

em face do julgamento que declarou o licitante Garcia & Coelho Ltda. - ME vencedor do 

lote 02 do certame. 

 

A Recorrente manifestou a intenção de recorrer no dia 28/04/2021 e encaminhou as 

razões recursais no dia 04/05/2021.  

 

Em 07/05/2021, a Recorrida Garcia & Coelho Ltda. - ME encaminhou as contrarrazões, 

que passam a ser analisadas juntamente ao Recurso interposto. 

 

 

2. ADMISSIBILIDADE 

 

Recurso Administrativo e Contrarrazões aviados a tempo e modo, propostos nos termos 

do edital e da legislação aplicável.   

 

 

3. DAS RAZÕES RECURSAIS E DAS CONTRARRAZÕES  

  

Em síntese, a Recorrente aduz: 

 

1) Que “no ato da sessão pública, a Licitante Garcia & Coelho LTDA. foi habilitada sem 

cumprir os requisitos presentes no instrumento convocatório – que se analisados 
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corretamente conduziriam à sua inabilitação –, assim como sem apresentar-se com 

condições jurídicas e técnicas de cumprir com o objeto licitado”; 

 

2) “Observa-se um resumo das irregularidades constatadas, que maculam a decisão 

administrativa recorrida e que possuem o condão, não apenas de comprometer todo 

o certame, mas também de causar severos prejuízos à Administração Pública: 

 

• A Licitante possui objeto social incompatível com o objeto licitado, em desacordo 

com item 14.3.1 do Edital³; 

 

• A Licitante já sofreu uma série de sanções da Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica pelo descumprimento de contrato com objeto semelhante ao do 

presente certame – porém com escopo de atuação quantitativa muito menor –, 

situação que, para além de reforçar a primeira das irregularidades apontadas, 

demonstra que sua habilitação no presente caso pode vir a ocasionar danos à 

Administração;”; 

 

3) Que “diante de tudo isso, extrai-se que as situações que revelam a incapacidade da 

Licitante Garcia & Coelho LTDA. em atender ao objeto do certame, bem como a 

quebra de exigências obrigatórias do Edital e do próprio sistema jurídico, conduzem à 

conclusão de que esta foi habilitada de maneira indevida”; 

 

4) Assevera que “a realização de atividades empresariais não previstas no contrato 

social da empresa corresponde, evidentemente, a uma anomalia fática, vedada pelo 

ordenamento jurídico”; 

 

5) Que “a lei traz tais previsões com uma finalidade, a de proteger sócios, acionistas, 

credores e terceiros – tais como a Administração Pública – que se relacionam com as 

sociedades empresárias. Isso porque a prática de atos comerciais que violem ou 

extrapolem o objeto social dessas entidades representa riscos para todos os 

envolvidos”; 

 

6) Que a Recorrida foi declarada habilitada “sem que existisse correspondência entre o 

seu objeto social e as atividades do objeto do certame”. “Infere-se que o objeto social 

de sobredito Licitante, contempla apenas os serviços de sepultamento, isto é, do ato 
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de colocar o corpo de uma pessoa falecida em um túmulo. Não comtempla, pois, 

nenhum serviço referente à gestão e manutenção de cemitérios”; 

 

7) Assevera que a legislação e o edital estabelecem que deve haver compatibilidade 

entre o objeto social do licitante com o objeto da licitação e alerta que “a 

apresentação de eventual atestado deve servir não apenas à demonstração de uma 

situação de fato, mas, necessariamente, à demonstração de uma situação fática que 

tenha ocorrido em conformidade com a lei e com o contrato social. Quer dizer, ambos 

são necessários: a circunstância fática e a conformidade legal”; 

 

8) Que “se o atestado remete à prestação de determinados serviços em desacordo com 

o contrato social da empresa e, portanto, em desacordo com a lei, conforme já 

exposto à exaustão, é certo que não podem ser considerados válidos para fins de 

comprovação perante a Administração”; 

 

9)  “Assevera-se, nesse sentido, que o uso de atestados de serviços prestados na 

informalidade pode, inclusive, privilegiar licitantes que, por exemplo, prestaram 

serviços fora do seu objeto social visando a obtenção indevida de regimes tributários 

mais favoráveis, situação que, além de convalidar uma irregularidade, fere 

diretamente o princípio da isonomia entre os licitantes, colocando no mesmo nível 

empresas em situação irregular e licitantes que cumprem ordinariamente suas 

obrigações legais”; 

 

10) A empresa suscita que “a Licitante em questão já sofreu uma série de sanções da 

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica pelo descumprimento de contrato 

com objeto semelhante ao do presente certame – porém com escopo de atuação 

quantitativa muito menor –, situação que, para além de reforçar a primeira das 

irregularidades apontadas, que aparentemente não foi levantada naquele momento 

e acabou por gerar tais prejuízos, demonstra que sua habilitação agora no presente 

caso pode vir a ocasionar novos danos à Administração”; 

 

10.1 Aduz que: “como uma empresa que está com problemas no atendimento de 

cerca de 05 (cinco) enterros no dia, pode ter condições de assumir serviços 

ainda mais complexos em um cemitério que possui aproximadamente 50 

(cinquenta) enterros no dia? Observa-se a grave situação: (...)”. 
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11) “Dessa maneira, a toda evidência, denota-se que a atividade pública em questão 

não foi efetuada de modo a cumprir os preceitos básicos do procedimento licitatório, 

gerando decisão absolutamente ilegal, e possíveis causadora de prejuízos à 

Administração Pública, motivo pelo qual deve ser anulada e corrigida”; 

 

12) Requer a procedência das razões recursais e a anulação do julgamento que 

declarou a Recorrida vencedora do lote 02 do certame.  

 

 

Cumpre esclarecer que o licitante Black Engenharia Ltda. também apresentou recurso 

administrativo questionando a habilitação da empresa Garcia & Coelho Ltda. - ME. 

Diante disto, em sua peça de contrarrazões, a empresa responde de forma “unificada” 

aos apontamentos previstos neste e no outro recurso. Desta forma, os argumentos 

contidos nas contrarrazões e abaixo transcritos podem conter respostas para itens não 

arguidos pela ora Recorrente, mas que se fossem omitidos das respostas poderiam 

deixar os argumentos fora do contexto.     

 

Feitos os devidos esclarecimentos, informo que em suas contrarrazões, resumidamente, 

a Recorrida alega: 

 

1) Que “antes de adentrarmos no cerne das alegações das recorrentes, cumpre-nos 

esclarecer que a empresa Garcia e Coelho Ltda. é uma empresa qualificada, 

devidamente registrada no CREA-MG (doc. anexo), e presta os serviços constantes 

no objeto do edital de pregão 008/2021 desde 2013, isto é, há mais de 08 anos nos 

Cemitérios Municipais de Belo Horizonte/MG”; 

 

2) “Impende-nos, ainda, trazer à baila que a empresa foi vencedora do lote 1 do último 

pregão eletrônico 048/2019 (edital anexo), processo nº 01.075755.19.87, realizado 

em 08/08/2019 por esta mesma Subsecretaria de Administração e Logística – 

SUALOG, e encontra-se prestando serviços nos Cemitérios da Saudade e Bonfim até 

a presente data (contrato e termo aditivo anexos)”. E assevera que os objetos dos 

pregões 049/2019 e 008/2021 são idênticos; 

 
3) Afirma que: “Nesse diapasão, os presentes argumentos por si só já são capazes de 

afastar qualquer irregularidade por incompatibilidade do objeto social com o objeto 
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licitado, afinal se o objeto social não fosse compatível com o licitado a Garcia e 

Coelho não poderia tê-lo adjudicado no último certame”; 

 

4) Que “de acordo com a nota explicativa da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (doc. anexo), aos quais os recorrentes se prendem para inabilitar a 

empresa, a arrematante só não estaria autorizada a realizar “cerimônias religiosas de 

honras fúnebres”, serviço este que não é objeto do Edital”; 

 

5) “Insta-nos realçar que serviços de sepultamentos não se resumem ao ato de colocar 

o corpo de uma pessoa falecida em um túmulo, mas a tudo que está intimamente 

ligado a inumação, afinal de contas o corpo não pode ser enterrado se não houver 

um jazigo para sepultá-lo”; 

 

5.1. “Para que isso ocorra, a Administração Púbica deve disponibilizar aos munícipes 

alguns serviços que são executados antes e após o sepultamento, serviços estes 

que não se resumem a construção/reformas de carneiros”; 

 

5.2. “São exemplos de serviços distintos de construção/reforma que devem ser 

realizados antes do funeral: limpezas do interior dos jazigos, retirada dos restos 

mortais e de caixão dos jazigos, disponibilizações de urnas para acomodação de 

restos mortais, fundição de lajes e tampões para vedação dos carneiros. Após o 

enterro caberá a prestadora de serviços as vedações dos carneiros, confecções 

de lápides e etc.”; 

 

5.3. “Indubitavelmente, a execução desses serviços estão visceralmente conectados 

aos serviços de sepultamentos, objeto social desta signatária, não sendo, pois, 

exigível uma qualificação especial para sua concretização por se tratarem de 

serviços simples, os quais sequer exigisse atestado de capacidade técnica para 

exercê-lo e que até poucos anos era exercido por pequenas empresas e 

pessoas físicas, conforme parecer da FPZB: (...)”. 

 

6) Que “no edital de pregão eletrônico nº 008/2021 não há qualquer vedação para que 

empresas que não exercem atividades de engenharia possam participar da 

concorrência. O que se exige no item 17.3.2., é a indicação de um engenheiro civil 

(responsável técnico) devidamente registrado no CREA, quando da assinatura do 

contrato”; 
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6.1. “Neste contexto, cumpre-nos ressaltar que a empresa Garcia e Coelho Ltda., 

ao contrário da recorrente Esperança Serviços Ltda, cumpre todas as 

exigências estabelecidas no edital, pois é registrada no CREA-MG (doc.anexo), 

tem como responsável técnico um Engenheiro Civil (doc. anexo), e no seu 

quadro de empregados profissionais registrados como Pedreiros, Serventes e 

Coveiros, trabalhadores qualificados, experientes e que exercem suas 

atividades nos cemitérios municipais há anos, conhecendo melhor do que 

ninguém as necessidades e peculiaridades das necrópoles, afinal, repita-se, a 

arrematante presta esses mesmos serviços em Belo Horizonte há mais de 08 

anos, tendo contrato vigente com a FPMZB”. 

 

7) “Ponto relevante que deve ser levado em consideração é que a execução do objeto 

não demanda maiores particularidades, afinal, o edital já traz todos os croquis com as 

respectivas medidas e apontamentos necessários para construção do túmulo e dos 

nichos dos carneiros (anexos II, III, IV, V, VI)”; 

 

8) “Vale ressaltar que a SUALOG, no pregão eletrônico 048/2019, reconheceu a 

viabilidade e a capacidade da empresa Garcia e Coelho Ltda. em participar, 

arrematar e a adjudicar o objeto do edital” e que “no mesmo sentido da posição 

acertada da SUALOG, a FPMZB, sabedora de que a empresa preenche os requisitos 

legais, tem domínio de conhecimentos e habilidades teóricas e práticas para 

execução do objeto a ser contrato e realiza com excelência os serviços ora licitados, 

não só assinou contrato com a recorrida, concedendo-lhe autorização para 

“prestação de serviços de construção de carneiros, gravação em pedras/lápides e 

serviços correlatos, atendendo às necessidades dos cemitérios municipais” do 

Bonfim e da Saudade, como o renovou por mais um ano (ainda vigente)”;  

 

9)  Que na resposta à Impugnação protocolada em face desse certame, “a FPMZB 

reconheceu expressamente nos autos a capacidade técnica da empresa Garcia e 

Coelho em executar a prestação dos serviços licitados: (...)”; 

 

10) Que “não há dúvidas de que o objeto social da empresa Garcia e Coelho Ltda. é 

compatível com o exigido pelo edital de pregão eletrônico nº 008/2021 e que as 

razões recursais trazidas pelos recorrentes são absolutamente infundadas e 

desconexas com as realidades fática e jurídica”; 
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11) Em relação aos questionamentos quanto às penalidades de advertência sofridas 

pela Recorrida, e empresa alega: “impende-nos realçar que as sanções sofridas 

nos anos de 2017 e 2018 não foram óbices para que a empresa arrematasse o Lote 

1, do pregão eletrônico nº 048/2019, realizado em 08/08/2019, o que se conclui, por 

dedução lógica, que a advertência publicada no ano de 2020 não é capaz de 

inabilitar a arrematante do Lote 2, do pregão eletrônico nº 008/2021”; 

 

11.1. Que “as sanções que teriam o condão de inabilitar a arrematante do processo 

licitatório seriam as previstas nos itens 18.1.3 e 18.1.4. do edital, 

respectivamente, “impedimento de licitar e contratar, com o consequente 

descredenciamento do SUCAF – Sistema Único de Cadastro de 

Fornecedores do Município de Belo Horizonte nos termos do art. 7ª da Lei nº 

10.520/02 e do art. 49 do Decreto Municipal nº 17.317/2020” e “declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos 

termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93”, entretanto, a empresa 

JAMAIS sofreu quaisquer dessas penalidades”. 

 

12) Requer a improcedência das razões recursais e a manutenção do julgamento que 

declarou a empresa Garcia e Coelho Ltda. vencedora do lote 02 do certame.  

 

Resumidamente, são as alegações da Recorrente e da Recorrida.  

 

4. DO MÉRITO:  

 

Em síntese, a Recorrente alega que “a Licitante Garcia & Coelho LTDA. foi habilitada 

sem cumprir os requisitos presentes no instrumento convocatório – que se analisados 

corretamente conduziriam à sua inabilitação –, assim como sem apresentar-se com 

condições jurídicas e técnicas de cumprir com o objeto licitado”. 

 

Realizada consulta junto à Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, Órgão 

Demandante, esta exarou o seguinte Parecer (doc. constante nos autos): 
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“A FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA, 

considerando o Recurso interposto por Esperança Serviços Ltda contra a 

decisão que habilitou a empresa Garcia e Coelho Ltda-ME, vem apresentar 

as seguintes considerações a fim de dar embasamento à decisão 

administrativa: 

 

Verifica-se que o fundamento do recurso apresentado se refere a 2 pontos 

basicamente; o primeiro refere-se à qualificação técnico jurídica exigida no 

Edital, apontando que a empresa Garcia e Coelho não teria objeto social 

adequado ao objeto do edital. Além disso, contesta que a referida empresa 

Garcia e Coelho, que já possui contrato em vigor com a FPMZB com esse 

mesmo objeto, não vem cumprindo adequadamente suas obrigações, já 

tendo sido alvo de várias sanções por descumprimento contratual, o que 

demonstraria sua falta de condição para executar o lote agora vencido, que 

é maior. 

 

Entretanto, ao contrário do que alega a Recorrente, a habilitação da 

Recorrida Garcia & Coelho Ltda. ocorreu em estrita conformidade com as 

regras do edital e da legislação, não havendo que se falar em inabilitação da 

mesma.  

 

Primeiramente, cumpre esclarecer que não é razoável exigir que os licitantes 

possuam objeto social idênticos ao objeto do certame. Esta suposta 

exigência restringiria ilegalmente a competição. É incabível determinar que 

as empresas especifiquem detalhadamente cada uma das atividades que 

poderão ser desempenhadas. Se o entendimento da Recorrente fosse 

acatado, somente poderiam ser consideradas habilitadas neste certame as 

empresas cujo objeto social constasse especificamente todos os serviços 

previstos no edital, especialmente os dispostos no Anexo I - Projeto Básico, 

que assim dispõe: 

 

 ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

 Prestação de serviços de construção/reforma de carneiros, gravação 

em pedras/lápides e serviços correlatos, atendendo as necessidades 

dos Cemitérios Públicos Municipais do Bonfim, Saudade, Paz e 
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Consolação, sob responsabilidade da Fundação de Parques Municipais 

e Zoobotânica – FPMZB.  

 

1.1. Entende-se por serviços correlatos:  

a) Limpeza do interior do jazigo, construção ou reforma do carneiro e 

construção de passeio com 1 (um) metro de largura no entorno do 

jazigo nos cemitérios clássicos (Bonfim e Saudade);  

b) Retirada de entulho e terra, diariamente. As áreas utilizadas para 

execução da obra deverão ser mantidas limpas, livres de entulhos, 

terra e outros detritos;  

c) Reposição de 03 M² (Três metros quadrados) de grama nos 

cemitérios parques, sempre que houver a construção de carneiros 

novos/reformas sepultamento em jazigo comunitário;  

d) Construção de carneiro, conforme descrição prevista no edital e seus 

anexos.  

e) Proceder o nivelamento do terreno e o alinhamento das lápides nos 

cemitérios;  

f) Abertura e vedação de jazigo;  

g) Nos jazigos comunitários realizar a exumação dos restos mortais dos 

inumados, com o prazo já vencido, conforme Decreto 12.009, 

transferindo para o ossário e retirar os restos das urnas funerárias 

de acordo com relação fornecida pelo cemitério;  

h) Na reforma dos jazigos comunitários para reutilização, deverá 

sempre ser realizada a troca da ferragem, nova caiação, reboco 

quando necessário e a colocação de um carrinho de brita 01 no 

fundo do carneiro. Quando verificado danos nas paredes do 

carneiro, fica obrigatória a realização de nova construção e 

substituição das lajes;  

i) Construção de urgência de carneiro em jazigo perpétuo quando o 

mesmo for de terra ou reforma de carneiro, que demande o serviço, 

quando houver a necessidade de sepultamento imediato;  

j) Disponibilização de urna para acomodação dos restos mortais;  

k) Fundição de lajes e tampões para vedação dos carneiros;  

l) Pequenas reformas/reparos em Túmulo/Mausoléu em Cemitérios 

Clássicos;  

m) Serviços administrativos de atendimento ao Contratante dos 

serviços; 

n) Elaboração de relatórios diários e quinzenais sobre todo o serviço 

prestado”.  
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Caso a Administração entendesse, frisa-se, em suposta afronta à legislação 

pertinente, pela necessidade de que no objeto social dos licitantes 

contivessem todas as atividades relacionados no edital, a própria Recorrente 

Esperança Serviços Ltda. não poderia ser considerada habilitada, tendo em 

vista que em seu objeto social não consta o detalhamento de todas as 

atividades ora licitadas.  

 

Não obstante, seguindo a legislação e o edital, tanto a Recorrente 

Esperança Serviços Ltda. quanto a Recorrida Garcia & Coelho Ltda. foram 

habilitadas e declaradas vencedoras respectivamente dos lotes 01 e 02 do 

certame, uma vez que ambas comprovaram possuir objeto social 

compatível ao licitado e ambas estarem cadastradas no SUCAF com a linha 

de serviço 07.44 – Funerários e Cemitérios, linha esta, claramente 

compatível com o objeto licitado.  

 

Acrescenta-se ainda, que a empresa Garcia e Coelho, assim como a 

empresa ora Recorrente, são atualmente executoras do contrato com a 

FPMZB, cujo objeto é exatamente o mesmo dessa licitação e ambas as 

empresas foram habilitadas do certame anterior com as mesmas exigências 

de habilitação. Importante observar que o objeto social da Garcia e Coelho 

sempre foi “serviços de sepultamento”, o que não foi motivo de inabilitação 

nem mesmo de contestação na licitação anterior, e, frisa-se, nem deveria 

ser, já que sepultamento é um serviço tipicamente de cemitério e, portanto, 

compatível com todos os serviços que são descritos no objeto da licitação. 

 

Soma-se a isso, o fato de que a referida empresa possui, além do 

engenheiro civil (responsável técnico) devidamente registrado no CREA-MG, 

o registro da empresa junto ao mesmo Conselho, o que demonstra a 

capacidade técnica para serviços de engenharia que estão previstos no 

edital. Mesmo não sendo uma exigência expressa do edital, o registro da 

empresa na entidade profissional é mais um fato que demonstra essa 

habilitação técnica. 

 

Diante de todo o exposto, e considerando que a Garcia & Coelho Ltda. é a 

atual contratada pelo Município para prestar o serviço ora licitado, serviço 

esse que está sendo executado até o momento, não há qualquer 
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razoabilidade na suposta inabilitação desta empresa sob o argumento de 

que o seu respectivo objeto social não é compatível com o serviço a ser 

licitado, até porque, se assim não o fosse, a empresa não teria conseguido a 

linha de fornecimento compatível no SUCAF. 

 

Por fim, em relação aos apontamentos feitos pela Recorrente quanto às 

sanções sofridas anteriormente pela empresa Garcia e Coelho, 

esclarecemos que de fato elas existiram, mas nenhuma delas pode ser 

utilizada como fundamento jurídico legal para inabilitar a empresa neste 

processo licitatório.  

 

Primeiramente, esclarecemos que todas as advertências aplicadas à 

empresa foram feitas nos termos do que prevê o Decreto Municipal nº 

15.113/13 e seguiram o rito e regras ali estabelecidas. Entretanto, tais 

penalidades não impedem a empresa de participar de novas licitações.  

 

Frisa-se que não há no edital qualquer vedação à participação de empresas 

apenadas com a sanção de Advertência. Veja: 

 

“7.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento 

os interessados que se enquadrem em quaisquer das situações a 

seguir:  

 

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária 

imposta pelo Município;  

b) tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e 

contratar em qualquer esfera de Governo;  

c) estejam sob falência, dissolução ou liquidação;  

d) estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo as 

empresas que comprovarem que o plano de recuperação foi 

homologado pelo juízo competente;  

e) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. (...)” (grifos 

nossos) 

Como demonstrado acima, as empresas que sofreram a sanção de 

advertência não estão proibidas de participar desta licitação, o que é o caso 

da Recorrida Garcia & Coelho Ltda. – ME.  
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Em relação à alegação da Recorrente de que a contratação com uma 

empresa penalizada poderia acarretar em danos para a Administração, insta 

ressaltar que durante o transcorrer do contrato, cabe ao Município fiscalizar 

e apontar qualquer descumprimento em sua execução, agindo de forma 

rigorosa no sentido de se fazer cumprir o pacto contratual e penalizando, 

quando for o caso. Diante disto, caso a Contratada por alguma razão não 

cumpra o assumido, a Administração não estará descoberta, uma vez que 

poderá penalizá-la, inclusive podendo utilizar a garantia contratual prevista 

no item 19 do edital. 

 

Por todo exposto, entendemos pela improcedência do Recurso interposto 

pela Empresa Esperança Serviços Ltda e, via de consequência, pela 

homologação do resultado da licitação tal como julgado pelo Pregoeiro. 

 

Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente o recurso interposto.  

 

5. CONCLUSÃO  

 

Em conformidade com o Parecer exarado pela Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica, conheço do recurso interposto pela empresa Esperança Serviços Ltda.., 

para no mérito, julgá-lo totalmente improcedente.  

 

Nada mais havendo a relatar, submeto à Autoridade Administrativa Superior para 

apreciação e decisão, tendo em vista o princípio do duplo grau de jurisdição e conforme 

preceitua a legislação. 

 

Belo Horizonte, 21de maio de 2021. 

 

 

Rogério Ferreira Cabral 

Pregoeiro 

 

   De acordo, 

 

 

   Emerson Duarte Menezes 
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