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DECISÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020
(DATACENTER VIRTUAL)

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 1863/2020
OBJETO: Recurso Administrativo ao Pregão Eletrônico nº 16/2020.
RECORRENTE: JCP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA (CNPJ:
38.326.762/0001-55)
1 – DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO
1.1. O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de
suas atribuições, por força do art. 17 do Decreto nº 10.024/2109 e da Portaria CFMV
nº 03, de 08 de janeiro de 2020, apresenta sua decisão acerca do pedido de
RECURSO.
2 – DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO
2.1. Trata-se do pedido de RECURSO, interposto pela empresa JCP SOLUÇOES EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA, no Processo Administrativo n.º 1863/2020
(VL. I), contra a habilitação da licitante declarada vencedora do certame.
2.2. Inicialmente, coube apreciar o requisito de admissibilidade do pedido
apresentado, verificando a tempestividade e a existência de motivação, não sendo
julgado nenhum mérito do recurso, conforme previsão do Edital.1
2.3. Assim, após aceitação da intenção de recurso, foi aberto o prazo para inclusão
das razões e das contrarrazões, sendo apresentado os respectivos instrumentos
conforme constam dos autos.
3 – DAS RAZÕES DA RECORRENTE
3.1. As razões apresentadas pela recorrente JCP SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA podem ser visualizadas no Portal Comprasnet
(...) “10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de fundamentação, para decidir se
admite ou não o recurso fundamentadamente. 10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito do recurso, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.”
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(http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), bem como no Portal do CFMV
(https://www.cfmv.gov.br/licitacoes/transparencia/2019/11/27/), sendo reproduzida
abaixo:
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
Ref: Pregão Eletrônico n. 16/2020
Processo nº 1863/2020 – UASG 389185
JCP SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, constituída e existente de acordo com
as leis do Brasil, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SQS 303 – BLOCO J – Apto
608 – Asa Sul – Brasília-DF, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 38.326.762/0001-55, por seu
representante legal, tempestivamente, com esteio no art. 4º, XVIII da Lei Federal 10.520/2002
e pelo art 11, XVII do Decreto Federal 3.555/2000 e no item 4.1. “Poderão participar deste
Pregão interessados cujo ramo de atividade empresarial descrita nos seus atos constitutivos seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018” e seguintes do Edital do Pregão supra, vem diante à douta e ilibada
presença de Vossa Senhoria interpor RECURSO em face de decisão que habilitou a empresa
GMAES TELECOM LTDA como vitoriosa do certame, conforme razões anexas, para a devida
análise
e
acolhimento,
na
forma
da
lei
e
do
instrumento
convocatório.
Caso não haja juízo de retratação por parte do Sr Pregoeiro, requer desde já o encaminhamento
do presente recurso, devidamente informado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à autoridade
competente, para decisão.
Nestes Termos,
Pede deferimento
1 - RAZÕES DE RECURSO
a) OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE – OFENSA A SEGURANÇA JURÍDICA
Como se observa na decisão do certame, a empresa Gmaes Telecom LTDA foi habilitada mesmo
não atendendo o item 4.1 do instrumento convocatório.
Ocorre que em tal dispositivo é clara a exigência quanto ramo de atividade empresarial. Diz o
edital:
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade empresarial descrita nos
seus atos constitutivos seja compatível com o objeto desta licitação (grifo nosso), e que estejam
com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

Dentro desse diapasão o princípio da publicidade, destaca-se o ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello: “Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside
no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição), ocultamento aos administrados dos assuntos
que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por
alguma medida”.
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Quando a Administração faz determinada exigência no edital e depois no momento do julgamento
faz outra exigência que não estava clara e expressa no mesmo ofende os Princípio da Publicidade,
da Vinculação ao Instrumento Convocatório, e da Segurança Jurídica. Eventual exigência contrária
colide com o texto constitucional.
Tal fato poderá ocorrer caso seja mantida a habilitação da empresa Gmaes Telecom LTDA mesmo
não atendendo o item 4.1 do edital.
O Ministro do Supremo Tribunal Federal Exmo. Sr. Gilmar Mendes, já mencionou em decisão que
analisou normas a aplicação do Princípio da Publicidade em editais públicos disse que:
“Ao definir os critérios definidores da norma editalícia, a Administração Pública, conquanto fundada
em juízo de conveniência e oportunidade, deverá fazê-lo de forma clara e objetiva, de forma a não
permitir a ocorrência de duas interpretações constitucionalmente possíveis, tudo isso em
observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica, publicidade e vinculação ao
instrumento convocatório.
No ordenamento jurídico pátrio, em havendo dúvida objetiva, a presunção, de regra, recai contra a
Administração Pública, a exemplo dos princípios in dubio pro reo, in dubio contram fisco, in dubio
pro societate. Daí segue que, em havendo duas interpretações constitucionalmente admissíveis,
deverá prevalecer aquela que beneficia o particular”
O Tribunal de Contas da União nesse sentido tem adotado a interpretação que:
“Adote providências no sentido de garantir a clareza e a objetividade na redação de editais de
licitações, de forma a não suscitar dúvidas em sua interpretação”. Acórdão 1633/2007 Plenário
Assim, a análise do edital percebe-se que a recorrida não cumpriu com as exigências contidas no
edital.
A habilitação implica direta nulidade do processo licitatório devido a ofensa ao Princípio da
Publicidade, da Segurança Jurídica, e ao Instrumento Convocatório.
Outrossim, é fato que a empresa recorrida NÃO cumpriu na integra o edital e todos os seus
subitens.
2 - DOS PEDIDOS
Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, com o
devido respeito, a JCP SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA requer:
1 - Seja recebido o presente, como Recurso Administrativo;
2 - Seja acatado o Recurso Administrativo interposto pela JCP SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA, para reformar a decisão que a habilitou a empresa Gmaes Telecom LTDA por
não atender o item 4.1 do edital;
3 - Seja a JCP SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA declarada habilitada e
vencedora deste certame, adjudicando-se o objeto licitado em seu favor, em respeito aos princípios
da legalidade e da isonomia, inerentes a todo e qualquer procedimento licitatório.

Nestes Termos,
Pede deferimento
Brasília, 21 de dezembro de 2020.
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Caso este r. Pregoeiro entenda por indeferir o presente recurso, requer a remessa deste à digna
autoridade superior, na forma de RECURSO HIERÁRQUICO, conforme prevê o artigo 9º da Lei n.º
10.520/02 c/c artigo 109, inciso III, § 4º, da Lei n.º 8.666/93, bem como com fundamento no
princípio constitucional do Duplo Grau de Jurisdição.
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4 – DA CONTRARRAZÃO
4.1. A licitante GMAES TELECOM LTDA ME, apresentou, tempestivamente, suas
contrarrazões que podem ser visualizadas no Portal Comprasnet
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), bem como no Portal do CFMV
(https://www.cfmv.gov.br/licitacoes/transparencia/2019/11/27/) e também abaixo
reproduzida:
AO PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE N. 016/2020, DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA
Pregão Eletrônico n.º 016/2020
Processo eletrônico n. 1863/2020
GMAES TELECOM LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.
15.644.251/0001-86, e-mail: gmaestelecom@grupogmaes.com, com endereço na Rua Carlos Seara,
n. 47, sala 201, bairro Vila Operária, Itajaí/SC, CEP: 88.303.200, vem respeitosamente a presença
de Vossa Senhoria, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, através dos fatos
e fundamentos que adiante passará a expor:
I.

DO ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO

O Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, publicou pregão eletrônico sob o n. 016/2020,
visando “Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços em nuvem
(infraestrutura como serviço – IaaS), contemplando a disponibilização de ambiente de Datacenter
virtual para armazenagem de máquinas virtuais (VM) para sustentação de um site réplica on-line
para os principais serviços de TI da rede do CFMV, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, em especial, no Termo de Referência”.
No deslinde do presente pregão a Recorrida, após verificação da documentação habilitatória, foi
declarada habilitada com parecer favorável do grupo de análise técnica e do Sr. Pregoeiro para
proceder a consagração/arrematação dos lotes único (termo de vencedores do processo - disputa),
nos termos do edital.
Em continuidade, declarado aberto o prazo para registro de intenção de recurso, a licitante JCP
SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA impetrou recurso buscando a inabilitação desta
Recorrida para continuidade no processo licitatório, sob o fundamento que os requisitos necessários
não foram cumpridos. Contudo, conforme se demonstrará adiante, as alegações da Recorrente não
merecem prosperar, eis que ao contrário do que consta nas razões do recurso, todas as imposições
elencadas no Edital foram devidamente comprovadas e apresentadas nas fases correspondentes pela
Recorrida.

II.I. Da compatibilidade com o objeto licitado:
A Recorrente alega em suas razões que a a Recorrida, em seu Ato Constitutivo, não contempla a
atividade econômica de “Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet”. Contudo, não prospera as alegações da Recorrente. Acredita-se que a
Recorrente
tenha
se
equivocado
nas
razões
de
seu
recurso.
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Isso porque em consulta ao Ato Constitutivo da Recorrida (Link para acesso:
https://drive.google.com/file/d/1yJS8VtDP6otkPp6pSsUy7txTrrwyj6LA/view?usp=sharing), é possível
identificar a presença do objeto licitado, suprimido das razões do recurso propositalmente:
"Cláusula 04 - A sociedade tem como objeto social [...] TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE
SERVIÇOS
DE
APLICAÇÃO
E
SERVIÇOS
DE
HOSPEDAGEM
NA
INTERNET;
Portanto, frente todo o exposto, não se verifica razão na argumentação contida no recurso
administrativo, vista que a compatibilidade do objeto licitado restou analisado pelo Sr. Pregoeiro que
atestou, em momento oportuno, a existência de prova sobre a aptidão da Recorrida na prestação
dos serviços licitados. Dito isso, pede-se o desprovimento do recurso administrativo.
Os documentos que compõe o processo licitatório não deixam dúvidas que a Recorrida tem
condições plenas de execução do contrato.
Outrossim, restringir a participação de licitantes que claramente detenham condições de executar o
objeto licitado, mediante exigências específicas, configura restrição ao princípio da competitividade.
No §1º, inciso I, do art.3º da Lei 8.666 está implícito o princípio da competitividade do processo
licitatótio, decorrente do princípio da isonomia, senão vejamos:
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
[...]
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei
no 8.248, de 23 de outubro de 1991;
Dada a grande relevância do tema, a vedação ao caráter competitivido da licitação também restou
repisado no §5º do art. 30 da Lei de Licitações:
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou
de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Por fim, conclui-se que não há dúvidas de que a Recorrida comprovou experiência e capacidade
técnica necessária a execução do contrato e, portanto, deverá mantida como vencedora do certame.
Portanto, pede-se o desprovimento do recurso administrativo.
II.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, requer-se que o presente recurso seja julgado improcedente, tendo em vista
que as exigências do Edital do Pregão Eletrônico n. 016/2020 foram devidamente cumpridas em
momento oportuno, devendo ser declarada a manutenção desta empresa GMAES TELECOM LTDA ME
como a vencedora do certame.
Nestes termos, pede e aguarda deferimento.
Itajaí-SC, 28 de dezembro de 2020.

5.1. Inicialmente, esclareço que o presente Edital é modelo padrão ofertado pela
Advocacia-Geral da União - AGU, o qual foi devidamente analisado e aprovado pela
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Assessoria Jurídica do CFMV, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº
8.666/93, demonstrando zelo pelo cumprimento da legislação pertinente.
5.2. Ressalto, ainda, que os atos praticados por esta Administração em seus
procedimentos licitatórios, são pautados, dentre outros, pelos princípios da isonomia
e da legalidade, em consonância com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93.
5.3. Bom, em resumo, a Recorrente alega que foi equivocada a
classificação/habilitação da empresa GMAES TELECOM LTDA ME, por atender que a
empresa não atendeu as exigências contidas nos subitens 4.1 do Edital, conforme
discorre em suas razões.
Diante do argumento exposto, apresento as seguintes ponderações:
5.4.1. Afirma a Recorrente que a empresa vencedora do certame não
demonstrou atividade empresarial compatível com o objeto do presente
Pregão, sendo a sua aceitação/habilitação um ato ofensivo ao Princípio da
vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica.
5.4.2. Pois bem, vejamos o que diz Edital, em seu subitem 4.1, assim como o
disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3/2018:
EDITAL: 4.1. “Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade
empresarial descrita nos seus atos constitutivos seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3,
de 2018.” (grifo nosso)
IN 03/2018- SEGES/MP “Art. 9º O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral
no Sicaf que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em
sua forma eletrônica, bem como na Cotação Eletrônica e no Regime Diferenciado de
Contratações eletrônico - RDC.
Parágrafo único. O procedimento de Credenciamento deverá ser realizado pelo
fornecedor interessado, ou quem o represente, observado o que dispõe o art. 5º
Art. 5º Para iniciar o procedimento do registro cadastral, o fornecedor interessado, ou quem
o represente, deverá acessar o Sicaf no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de Certificado Digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.”

5.4.3. Bom, como se sabe, o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório impõe à Administração e aos licitantes a observância das normas
estabelecidas no Edital, sem deixar de sopesar, dentre outros, o julgamento
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objetivo, a isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme
acórdãos do TCU:
Acórdão 808/2008 Plenário
Oriente os funcionários encarregados dos processos licitatórios com vistas a que façam constar dos
editais de licitação critérios para julgamento com disposições claras e parâmetros objetivos, a
teor do que dispõe o art. 40, inciso VII, da Lei nº 8.666/1993. Oriente os funcionários encarregados
dos processos licitatórios com vistas a que observem, quando do julgamento das propostas, os
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da publicidade do critério de julgamento,
mediante cumprimento das disposições contidas nos arts. 44, caput e §§ 1º e 2º e 45, caput, da Lei nº
8.666/1993. (grifo nosso)
Acórdão 2387/2007 Plenário
Zele para que não sejam adotados procedimentos que contrariem, direta ou indiretamente, o
princípio básico da vinculação ao instrumento convocatório, de acordo com os arts. 3º e 41 da Lei
nº 8.666/1993. (grifo nosso)
Acórdão 1286/2007 Plenário
Observe os princípios da transparência, do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento
convocatório e da escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme regem os
arts. 3º, art. 40, VII, art. 41, caput, 43, IV, art. 44, § 1º e art. 45, da Lei nº 8.666/1993. (grifo nosso)

5.4.4. Neste sentido, em observância aos princípios do julgamento objetivo,
da vinculação ao instrumento convocatório e da escolha da proposta mais
vantajosa, NÃO RESTARAM DÚVIDAS DE QUE A EMPRESA VENCEDORA DO
CERTAME DESEMPENHA ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM OBJETO DA
PRESENTE LICITAÇÃO.
5.4.5. Sim, basta apenas observar o Contratado Social apresentado pela
empresa, a Certidão Simplificada do Sistema Nacional de Registro de
Empresas Mercantis – SINREM, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, assim
como o Relatório de Credenciamento do SICAF. (todos em anexo)
5.4.6. Ademais, cabe ponderar que não se deve confundir “compatibilidade”
com “identidade absoluta”. Assim, o simples fato do Código de Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, constante do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, não apresentar a descrição exata do serviço de hospedagem
datacenter, não caberia a sua inabilitação, bem como não seria fator
impeditivo de sua participação.

2

3

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/*/NUMACORDAO%253A1203%2520ANOACORDAO%253A2011%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%25
2C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=ce60a330-49da-11eb-a99f-cf0c6acdafa3

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/*/NUMACORDAO%253A42%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio
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entendimento de que a Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE - não deve, sozinho, constituir motivo para a inabilitação em processo
licitatório, havendo outros meios de comprovação da compatibilidade do
ramo de atuação da empresa, assim vejamos:
“A participação da empresa não foi aceita pelo pregoeiro sob o argumento de que o seu
CNPJ apresentava atividade incompatível com o objeto da licitação, referindo-se ao Código
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) constante na Ficha Cadastral de
Pessoa Jurídica da representante junto à Receita Federal.
(...)
É certo que esse cadastro é uma imposição legal e deve estar atualizado, porém em
nenhum momento há previsão legal de impedir uma empresa de participar em virtude de
uma discrepância desse cadastro. Caberia aos responsáveis a formação de juízo crítico
com base em todas as informações apresentadas, especialmente a simples leitura do
Contrato Social da empresa representante.” (Acórdão nº 1203/2011 - Plenário)

5.4.8. Não bastasse isso, a própria Receita Federal já se manifestou no sentido
de que o objeto social prevalece sobre o código da CNAE:4
“EMENTA: SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. INDEFERIMENTO. ATIVIDADE VEDADA.
PREVALÊNCIA DO OBJETO SOCIAL SOBRE O CÓDIGO DA CNAE.
O objeto social, para efeito de certificação da atividade econômica explorada,
prevalece sobre o código da CNAE. É insubsistente o Termo de Indeferimento de Opção
pelo Simples Nacional apoiado numa suposta base fática anunciada neste último, quando o
objeto social aponta para outra realidade.” (Acórdão nº 10-44919, de 09 de julho de 2013)

5.4.9. Sendo assim, considerando que o Contrato Social apresentado pela
GMAES TELECOM LTDA ME demonstrou de forma clara e objetiva atuação
compatível com o objeto do presente Pregão, restaram como infundadas as
alegações apresentadas pela Recorrente, sendo incoerente com a realidade
comprobatória dos autos.
regular no Sistema de Cadastramento
SICAF, não foi constatada nenhuma
cadastro do fornecedor estivesse irregular
credenciada e apta para participar do

%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=0c636c80-49db-11eb-84c587ba5cb6775a
4

http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-brs?d=DECW&f=G&l=20&n=DTPE&p=48&r=952&s1=&s2=6&s4=&u=/netahtml/decisoes/decw/pesquisaDRJ.htm#:~:text=O%20objeto%20social%
2C%20para%20efeito,social%20aponta%20para%20outra%20realidade.
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5.4.11. Por fim, entendo, S.M.J, que foram superadas as alegações
apresentadas pela da Recorrente, sendo o Pregão Eletrônico n.º16/2020
processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos
contidos no artigo 2º do Decreto 10.024/2019 e artigo 3º Lei nº 8.666/93.
6 – DA DECISÃO DO PREGOEIRO
6.1. Diante de todo o exposto e com fulcro no inciso VII, do art. 17, do Decreto
10.024/2019, este Pregoeiro decide:
6.1.1.
Por conhecer o recurso apresentado pela empresa JCP SOLUCOES EM
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, para, no mérito, NEGAR-LHE
provimento, sendo mantida a aceitação/habilitação da proposta apresentada
pela empresa GMAES TELECOM LTDA ME.
6.1.2.
Submeter esta decisão à autoridade competente para avaliação e
posterior deliberação, quer seja para:
i. manutenção dos atos praticados e, por consequência, realização da
adjudicação do objeto à licitante vencedora, assim como a realização
dos procedimentos de homologação e publicação; ou
ii. acatamento das alegações apresentadas pela Recorrente, sendo
determinado o retorno da fase de aceitação/habilitação do item.
Brasília, 30 de dezembro de 2020.
MICHEL DE
LIMA

Assinado de forma digital por MICHEL DE LIMA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=33683111000107,
ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARSERPRO,
ou=Autoridade Certificadora SERPROACF,
cn=MICHEL DE LIMA
Dados: 2020.12.30 13:19:04 -03'00'
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Michel de Lima
Pregoeiro/CFMV
Matr. CFMV nº 0449
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http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=389185&numprp=162020&f_lstSrp=&f_Uf
=&f_numPrp=162020&f_codUasg=389185&f_tpPregao=E&f_lstICMS=&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFi
m=
https://drive.google.com/file/d/1yJS8VtDP6otkPp6pSsUy7txTrrwyj6LA/view?usp=sharing
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