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Belo Horizonte, 08 de julho de 2021. 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO: 01-035.197.121-69 

REFERÊNCIA: SMOBI 020/2021 – RDC 

OBJETO: Serviços de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos 

logradouros no Município de Belo Horizonte. 

 

IMPUGNANTE:  BEN-HUR SILVA DE ALBERGARIA FILHO 

 

I- PRELIMINARMENTE – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

 

 A presente impugnação foi apresentada via e-mail no dia 06/07/2021. A sessão de abertura da 

licitação está agendada para o dia 13/07/2021. Dessa forma, o prazo para impugnação do edital 

findou no dia 06/07/2021, quinto dia útil anterior à abertura do certame, sendo esta, portanto, 

tempestiva.   

  

II- DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

 Trata-se de impugnação aviada por Ben-Hur Silva de Albergaria Filho em face da vedação à 

participação de consórcios contida no item 8.1 do edital e em face das exigências de habilitação 

relativas à apresentação de declaração de disponibilidade de usina de asfalto para execução dos 

serviços contidas nos itens 14.2.3.5, 14.2.3.5.1, 14.2.3.6 e 14.2.3.7. 

Em síntese, a impugnante alega que a vedação à participação de consórcios e a exigência de 

que as licitantes apresentem declaração de disponibilidade de usina de asfalto  restringe a competição, 

inibindo a participação de licitantes e violando o disposto no art. 3º, inciso I, da lei 8.666/93. 

Requereu a declaração de nulidade dos itens 8.1, 14.2.3.5, 14.2.3.5.1, 14.2.3.6 e 14.2.3.7 do 

edital. 

 

III- DA ANÁLISE DE MÉRITO 

  

 Inicialmente cumpre mencionar que as definições relativas à vedação ou participação de 

consórcios na licitação e relativamente às exigências de habilitação técnica constantes do edital 
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foram definidas pela área demandante dos serviços, qual seja, Diretoria de Manutenção da 

SUDECAP e Secretaria de Obras e Infraestrutura, possuindo justificativas técnicas nos autos do 

procedimento licitatório para tais previsões, não competindo a esta Comissão adentrar no mérito de 

tais justificativas por escapar a sua expertise técnica.  

 

III.1 – DA VEDAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

 

 O item 8.1 do edital, ora impugnado, dispõe que:  

8.1. Serão admitidas a participar desta licitação, para qualquer um dos 9 (nove) lotes, 

empresas que atendam as exigências deste Edital, vedada, expressamente, a 

formação de consórcios. 

 

 Nos autos do processo licitatório consta justificativa elaborada pela Diretoria de Manutenção 

da SUDECAP para a vedação da participação de empresas em consórcio na licitação, constante do 

item 9 da Solicitação de Contratação (fl. 15v), a qual transcrevemos integralmente: 

 

9. CONSÓRCIO 

Não será admitida formação de consórcio por se tratar de serviços cuja complexidade 

não justifica a atuação de mais de uma empresa.  

A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de 

consórcio se justifica ainda na medida em que o objeto a ser contratado trata-se de um 

serviço comum de engenharia e baixa complexidade e com toda viabilidade de execução 

individual por apenas um executor, perfeitamente pertinente e compatível para empresas 

atuantes do ramo licitado. A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitivida-

de do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o obje-

to a ser licitado envolve questões de alta complexidade em que empresas, isoladamente, 

não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital, o que não se en-

quadra no objeto a ser licitado. 

Ressalta-se que a decisão com relação à vedação à participação de consórcios, visa exa-

tamente afastar a restrição à competição, na medida em que a reunião de empresas que, 

individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e pode-

ria, eventualmente, proporcionar a formação de conluios para manipular os preços nas 

licitações.  

 

 Verifica-se de acordo com a justificativa apresentada que a intenção da vedação à 

participação de consórcios é justamente evitar a formação de conluios e ampliar a competitividade, 

na medida em que permitirá a participação de um maior número de empresas isoladamente, 
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refletindo na oferta de propostas mais vantajosas ao erário público. 

 Saliente-se que a licitação contém nove lotes, sendo que serão nove empresas distintas a 

serem contratadas pelo Município de Belo Horizonte. O parcelamento do objeto contribui para a 

ampla competitividade do certame. Na medida em que haverá diversas prestadoras de serviço, uma 

em cada regional do Município, não há justificativa técnica a amparar a formação de consórcios dado 

que os serviços a serem executados são serviços comuns de engenharia, de baixa complexidade e que 

comumente são realizados por empresa única, conforme citado na justificativa acima transcrita. 

 Por todo o exposto, fundada na justificativa técnica apresentada para vedação à participação 

de  empresas em Consórcio, esta Comissão de Licitação julga improcedente a alegação da 

impugnante neste ponto. 

  

III.2 – DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA RELATIVAS A USINA DE 

ASFALTO 

 

 Os itens impugnados tratam de exigências de habilitação técnica, às quais transcrevemos: 

 

14.2.3.5. Declaração, sob as penas da lei, de que a Licitante possui usina de 

asfalto instalada em município integrante da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

– RMBH, a qual cumpre todas as exigências legais pertinentes e de que se 

compromete a disponibilizar os volumes necessários, em toda a vigência do Contrato, 

adequados às exigências qualitativas tais como manutenção de características de 

trabalhabilidade, aplicabilidade, temperatura, condições de compactação, de forma 

que a área técnica da SUDECAP possa confirmar a qualidade da massa asfáltica, 

durante a prestação dos serviços, no período de vigência. 

14.2.3.5.1. Caso a licitante não disponha de usina de asfalto própria na RMBH, 

deverá apresentar documento formal subscrito pelos proprietários das usinas, e 

atestado pela Licitante, de declaração, sob as penas da lei, de disponibilidade de 

fornecimento pelas usinas indicadas da massa asfáltica, na quantidade e qualidade 

necessárias ao completo atendimento do Contrato, observando-se ainda que, a usina 

fornecedora da massa asfáltica indicada pela Licitante deverá atender a todas as 

exigências legais para o seu regular funcionamento, inclusive quanto a licenciamento 

ambiental e alvarás expedidos pelos órgãos competentes, válidos. A declaração de 

cumprimento em termos qualitativos deverá abranger o cumprimento de exigências 

tais como manutenção de características de trabalhabilidade, aplicabilidade, 

temperatura e, condições de compactação, de forma que a área técnica da SUDECAP 

possa confirmar a qualidade da massa asfáltica, durante a prestação dos serviços, no 

período de vigência do Contrato. 

14.2.3.6. Em todos os casos, deverá, ainda, a Licitante apresentar declaração, 

sob as penas da lei, de compromisso de mais uma usina, também regularmente 

instalada na RMBH, subscrita pela proprietária e pela licitante, visando garantir o 

fornecimento, quantitativamente e qualitativamente suficientes, nos termos dos itens 

anteriores, da massa asfáltica. Essa exigência se fundamenta na necessidade de se 
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mitigarem riscos de eventual impossibilidade de utilização e atendimento da usina 

principal às demandas do Contrato. 

14.2.3.7. Todas as declarações dos itens acima deverão ser acompanhadas dos 

respectivos “croquis” de localização e da comprovação do atendimento da legislação 

ambiental inclusive quanto a licenciamento ambiental e alvarás expedidos pelos 

órgãos competentes, válidos, bem como alvarás de funcionamento e certificados 

(AVCB) também válidos da área industrial das usinas emitido pelo Corpo de 

Bombeiros, certificando que possui as condições de segurança contra incêndio 

previsto pela legislação vigente. Todos os documentos deverão vir com visto do 

gerente de Departamento de Obras de Manutenção (DPOM-SD) – Eng.º Mauricio 

Cangussu Magalhães, ou por membros de sua equipe, por ele delegados, após 

vistoria das mesmas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis que antecedem a abertura 

do certame licitatório. 

 

 Observa-se que referidas exigências de qualificação técnica também restaram justificadas 

pela Diretoria de Manutenção da SUDECAP, no item 11 da Solicitação de Contratação (fl. 17), a 

qual segue integralmente transcrita: 

11.2.7. Conforme Caderno de Encargos SUDECAP - Capítulo 20 – Pavimentação – 

“A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada 

tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura 

conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade, situada dentro da 

faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto, não devem ser efetuadas 

misturas a temperaturas inferiores a 107°C e nem superiores a 177°C. Os agregados 

devem ser aquecidos a temperatura de 10°C a 15°C, acima da temperatura do ligante 

betuminoso.” 

11.2.8. Para garantir o emprego da massa asfáltica nos serviços de recomposição do 

pavimento na faixa de temperatura supra determinada, e com o transporte da massa 

preconizada no Projeto Básico da Licitação: em caminhão basculante, coberto com 

lona, o DMT recomendado é o da região metropolitana, considerando ainda os 

impactos não previstos de trânsito ou por jornada de trabalho estendida para 

atendimento às demandas do contrato. A temperatura para aplicação da mistura 

asfáltica, de acordo com o Caderno de Encargos da SUDECAP, deverá ser no 

intervalo de 145°C à 170°C, fator limitador das distancias de transporte do CBUQ. 

11.2.9. Os ligantes asfálticos, independentemente de serem modificados ou não, são 

classificados como fluido visco elástico, ou seja, em dadas temperaturas se 

comportam como fluidos viscosos, em temperatura ambiente apresentam 

comportamento elástico. Diante das características intrínsecas desses materiais, se 

faz necessário o emprego de temperaturas elevadas para a utilização deles. Ao 

mesmo tempo em que a temperatura facilita o manuseio e os trabalhos de misturação, 

aplicação e compactação, esta mesma temperatura, quando empregada de forma 

errônea, pode conduzir a danos irremediáveis às características aglutinantes dos 

ligantes asfálticos, independente de seu tipo. O uso de temperatura (calor) excessiva 

nas operações com asfaltos conduz ao fenômeno conhecido como craqueamento 

térmico. 

11.2.10. É de grande importância que as temperaturas de transporte, 

estocagem e usinagem sejam respeitadas para cada tipo de ligante asfáltico, 
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objetivando, dessa forma, que o produto apresente seu desempenho ideal e, por 

consequência, que o revestimento tenha boa qualidade e durabilidade.  

11.2.11. A própria especificidade da operação dos serviços também é um ponto 

importante da exigência de usina na Região Metropolitana de Belo Horizonte - 

RMBH. Isto porque além do tempo de transporte da mistura asfáltica, a aplicação 

desta se dá de forma segmentada, atendendo diversas demandas dentro da respectiva 

regional, e duradoura, já que mesmo admitindo uma boa logística de operação, leva-

se um tempo significativo para a aplicação de todo o volume transportado para a 

execução dos serviços admitindo-se ainda os impactos do trânsito. Daí, para 

distâncias superiores à RMBH, deve-se duas situações que podem comprometer 

significativamente a qualidade final dos serviços, sendo: 

a. Aumento da temperatura de usinagem da mistura asfáltica para operação de 

serviço ao longo de todo o dia, com quantidade suficiente de carga no caminhão para 

atendimento das demandas dentro da temperatura de trabalho, o que pode conduzir 

ao craqueamento térmico, fenômeno já citado e que compromete as características 

aglutinantes do ligante. 

b. Carregamentos em menor volume para operação de serviço em dois turnos 

(manhã e tarde) garantindo a aplicação da mistura dentro da temperatura de 

trabalho. Tal procedimento pode levar ao resfriamento precoce da mistura pela 

própria fragilidade da operação já que, por se trabalhar próximo do limite aceitável 

da operação (temperatura), não são considerados os impactos imprevistos de trânsito, 

o que pode comprometer o atendimento (volumes menores de carga tem maior 

velocidade de resfriamento) deixando a PBH refém desta condicionante. 

 

 A exigência de qualificação-técnica operacional constante dos itens 14.2.3.5, 14.2.36 e 

14.23.7 do edital se amolda a hipótese legal constante do inciso II, art. 30 da lei 8.666/93 que prevê a 

possibilidade de exigir-se como requisito de qualificação técnica, a indicação das instalações e do 

aparelhamento disponíveis para a realização do objeto da licitação. Vejamos: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

(...) 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;(...) 

 

 Observe-se que não foi exigido pelo edital que os licitantes detenham a propriedade das 

usinas de asfalto, podendo estes optarem por apresentar declaração de disponibilidade de usina 

própria ou de terceiro, ou de ambos. 

 O Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG já se manifestou sobre a legalidade de tal 

exigência, nos seguintes termos: 

  

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICI-

TAÇÃO - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - PAVIMENTAÇÃO 



SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

 

ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS - EXIGÊNCIA DE QUE A CONTRATADA 

DETENHA OU INSTALE USINA EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CANTEI-

RO DA OBRA - LEGITIMIDADE DO REQUISITO EDITALÍCIO - FUMUS BONI 

IURIS - AUSÊNCIA - DENEGAÇÃO DA PROVIDÊNCIA DE URGÊNCIA. 

(...) 

2. O direito de uma empresa participar de determinada licitação sofre restrições na 

medida em que alguma exigência técnica seja indispensável para o bom cumprimento 

do contrato. 

3. A regra editalícia que impõe que a usina de asfalto que será utilizada pelo vence-

dor do certame realizado pelo Município de São Gonçalo do Rio Abaixo esteja situ-

ada a menos de 60 km de distância das vias a serem pavimentadas, por se tratar de 

mera condição à habilitação técnica, não se apresenta desarrazoada ou ilegal. Ine-

xistência de ofensa aos arts. 3º, § 1º, inciso I, e 30, § 6º, da Lei n. 8.666/93, por-

quanto não se trata de exigência referente à localização da sede da empresa contra-

tada. 

4. Possibilidade de o licitante apresentar uma declaração da empresa que será a 

responsável pelo processamento do Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

(CBUQ), desde que respeitada a delimitação geográfica imposta. Requisito que 

atende ao princípio da igualdade e assegura o caráter competitivo da licitação. 

5. Recurso não provido. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv  1.0572.15.003331-

2/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

30/06/2016, publicação da súmula em 12/07/2016). 

 

. 

 Em relação a exigência do item 14.2.3.7, o Tribunal de Contas da União manifestou-se acerca 

do tema no acórdão 6.047/2015 - 2ª Câmara, entendendo pela legalidade de tais exigências por repre-

sentarem medidas que evidenciam preocupação com a preservação ambiental e tem por finalidade 

cumprir os comandos constitucionais e legais de realizar licitações e contratações sustentáveis. Ve-

jamos trecho do voto do Ministro Relator Raimundo Carreiro, integrante do referido acórdão: 

 

9. A análise conjunta das duas disposições do edital (descritas no § 6, acima) 

permite concluir que, sendo a usina própria ou de terceiros, o edital exigia a 

apresentação de documentos comprobatórios da regularidade ambiental da usina 

de asfalto (no caso, Licença de Operação emitida pelo IDEMA, conforme a 

mencionada resolução do CONAMA). 

 

10. Fundado nessa conclusão, acredito que não se possa falar em favorecimento 

de determinado licitante, considerando-se que a exigência da regularidade 

ambiental contemplava tanto as empresas que eventualmente possuíssem usina, 

quanto aquelas que necessitassem de um Termo de Compromisso de 

fornecimento do concreto betuminoso. De acordo com critério utilizado, não 

poderiam participar da licitação as empresas que, concomitantemente, não 

possuíssem usina própria e que não obtivessem o compromisso de fornecimento 

expedido por usina de asfalto legalmente licenciada. 
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11. A mencionada exigência não feriu o caráter competitivo do certame, uma vez 

que teve por objetivo garantir o cumprimento da obrigação, ou seja, dar certeza à 

Administração de que o serviço seria executado. Pergunto: de que adiantaria 

viabilizar a participação de outros interessados — com o infundado receio de ferir 

o caráter competitivo do certame — para, depois, por falta da garantia 

estabelecida no Termo de Compromisso, correr-se o risco de o serviço não poder 

ser realizado, ser realizado com atrasos, ou, mais grave ainda, ser realizado com 

desrespeito ao meio ambiente, cujo dever de preservá-lo, para “as presentes e 

futuras gerações”, é imposto tanto ao Poder Público, quanto à coletividade (art. 

225 da Constituição Federal)? 

 

12. Entendo, ainda, que as exigências editalícias não só não feriram o § 6º do 

art. 30 da Lei nº 8.666/93 (objeto de questionamento no acórdão recorrido), 

como, na verdade, vieram ao encontro da pretensão legal. É que a regularidade 

ambiental — requerida de forma indistinta de todos os licitantes — pode ser vista 

como uma necessidade essencial para que o objeto da licitação seja executado 

sem o comprometimento ambiental. 

 

13. Ademais, os Recorrentes argumentam que: a) “na realidade, a fixação das 

exigências foi baseada na orientação do Setor de Engenharia do Município e do 

Ministério Público Estadual, tendo em vista que a temperatura média na cidade de 

Mossoró é de 38oC e que a aplicação do produto (CBUQ) em temperaturas 

inadequadas prejudica a qualidade do asfalto”, não se podendo cogitar, no caso, 

da existência de má-fé, dolo ou culpa (peça 44, p.1/5); b) “a exigência fixada no 

edital decorre de imposição legal, notadamente quando a necessidade de 

licenciamento ambiental para esses tipos de empreendimentos que tem grande 

potencial poluidor” e c) “a exigência não era de que o licitante tivesse usina 

asfáltica própria, mas sim que a usina, sendo própria ou não, tivesse 

licenciamento” (peça 75, p. 1) 

 

14. Reafirmo: não houve estipulação de reivindicações discriminatórias ou que 

extrapolassem as reais necessidades de uma Administração comprometida (não 

apenas no nível do discurso) com o desenvolvimento sustentável; a exigência 

editalícia foi cominada quer aos licitantes que detinham usina própria, quer aos 

que não detinham. Desta forma, entendo que não houve ofensa nem à 

competitividade nem à igualdade de condições entre os concorrentes; tampouco 

pode-se, no meu sentir, apontar restrição ao caráter competitivo do certame.1 

 

 O TJMG também já se manifestou favoravelmente por diversas vezes nos últimos anos, em 

relação a tais exigências comumente presentes nos editais de licitação referentes a serviços que de-

pendam de fornecimento de asfalto. Nestes termos: 

 

Apelação. Mandado de segurança. Licitação. Habilitação. Indeferimento. Exigência 

editalícia, garantidora do cumprimento do certame. Possibilidade. 

 
1 Acórdão 6.047/2015 -2ª Câmara, Relator Ministro Raimundo Carreiro, julgado em 25/08/2015. 
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1 - A exigência contida no edital, pertinente a concorrência de contratação de obras 

de pavimentação asfáltica, de que o licitante possua usina de asfalto ou, na falta des-

ta, possua fornecedor capacitado para suprir a demanda necessária para consecução 

dos serviços correspondentes, visando garantir o Poder Público da capacidade técni-

ca daqueles que participam do certame através de documentação hábil ali prevista, 

não juntada pela empresa impetrante, que gerou a sua inabilitação , fica afastada 

qualquer ilegalidade a respeito. 

2 - Recurso desprovido.  (TJMG -  Apelação Cível  1.0000.00.304412-0/000, Rela-

tor(a): Des.(a) Nilson Reis , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2003, publica-

ção da súmula em 19/12/2003) 

 

  

 Citamos também decisão proferida pelo TJMG em sede do agravo de instrumento nº 

1.0000.18.100054-8/001, em que se discutiu a legalidade de idêntica exigência constante do edital de 

licitação SMOBI 09-2018 CC,  realizada por esta Secretaria de Obras e Infraestrutura no ano de 

2018, com objeto idêntico, no qual decidiu-se pela legalidade das exigências e manutenção da inabi-

litação da impetrante que não atendeu ao edital. No acórdão, os desembargadores ressaltaram que “a 

cláusula constante no instrumento convocatório contém exigência de índole técnica que visa a ga-

rantir o cumprimento do objeto a ser contratado, não se mostrando abusiva ou restritiva do caráter 

competitivo do certame”.2 

 Cumpre ainda citar a decisão no agravo de instrumento nº 1.0000.18.099520-1/002, impetra-

do em face da mesma exigência constante do edital de licitação SMOBI 09-2018 CC, em que tam-

bém se decidiu pela validade das exigências na fase de habilitação: 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICI-

TAÇÃO. CONCORRÊNCIA. REQUISITOS. EDITAL. HABILITAÇÃO. AUTO DE 

VISTORIA E AVALIAÇÃO. CORPO DE BOMBEITOS. CERTIFICADO PROVI-

SÓRIO. ATIVIDADE ECONÔMICA. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVA-

DOS DO PETRÓLEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

1. A norma inserta no subitem 10.1.3.8 do instrumento convocatório exige dos lici-

tantes a comprovação de que mais de uma usina de asfalto, próprias ou de tercei-

ros, disponham de AVCB válidos emitidos pelo Corpo de Bombeiros da área in-

dustrial em que estão situadas. 

2. Como esclarece a Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Mi-

litar, o AVCB é a confirmação do licenciamento definitivo emitido pelo CBMMG; 

O CBMMG emite o Certificado de Funcionamento Provisório como licenciamento 

prévio, concedendo o prazo de 01 ano para obtenção do licenciamento definitivo; 

enquanto 'estiver válido, o Certificado de Funcionamento Provisório é idêntico ao 

AVCB para fins de comprovação de regularização junto ao CBMMG. 

 

2 (TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv  1.0000.18.100054-8/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação em 07/02/2020) 

 



SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

 

3. O item 10.1.3.8.? requer a comprovação, por meio do referido certificado, da 

aptidão da concorrente para a realização de atividade econômica de fabricação de 

produtos derivados do petróleo. 

4. Considerando que no Certificado de Funcionamento Provisório colacionado aos 

autos à ordem n° 11, f. 05/09 não se vislumbra qualquer menção à atividade su-

pracitada, se reputa indemonstrada tal habilitação.  (TJMG -  Agravo de Instru-

mento-Cv  1.0000.18.099520-1/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 

19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 

07/02/2019) 

 

 Assim, havendo justificativa técnica a amparar as exigências de habilitação técnica-

operacional supracitadas, já validadas por órgãos de controle estaduais, em situações idênticas, esta 

Comissão julga improcedente a impugnação apresentada. 

 

IV- DA DECISÃO 

 

 Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações decide pela IMPROCEDÊNCIA  

da impugnação apresentada por BEN-HUR SILVA DE ALBERGARIA FILHO. 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 40/2021 

 

 

 

Fernanda de Campos Clemente                              Lucas Barbosa da Cunha  

 

 

Renato de Abreu Fortes                                           Germano Gonçalves dos Santos Filho 

 

 

 Moacir José da Silva Carvalho 

 

                                           


