
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 

j- SEÇÃO  DE LICITAÇAO 

RELATÓRIO DE RECURSO 

PROCESSO: 053.000.364/2015. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.° 13/2015/CBMDF. 

OBJETO: Registro de Preços de Aquisição de conjuntos de medalhas para o CBMDF. 

ASSUNTO: Relatório sobre o recurso apresentado pela empresa WANJOUR COMÉRCIO 
DE METAIS, JOIAS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA. 

INTERESSADOS: 

RECORRENTE: WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS, JÓIAS E SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

RECORRIDAS: HIPERMETAL COMERCIO DE ARTIGOS DE METAIS E 
ROUPAS EIRELI. 

1— DOS FATOS 

1.1 - Das Razões do Recurso da WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS, JÓIAS E 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 

A empresa WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS, JÓIAS E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, por meio do campo próprio do portal Comprasnet (portal 

de compras do Governo Federal), manifestou, sua intenção de interpor recurso contra o 

ato deste Pregoeiro que declarou a empresa HIPERMETAL COMERCIO DE ARTIGOS 

DE METAIS E ROUPAS EIRELI. vencedora do item 04. Alega a recorrente: 

A empresa Hipermetal apresentou um certificado de regularidade emitido pelo 
Ibama da empresa Nova Siciliano. Uma empresa que também participou deste 
certame. Atestado de capacidade técnica sem dados básicos como CNPJ, nome 
do responsável, assinatura, telefone. Proposta de preços da vencedora consta que 
empresa fabricante também concorreu na licitação. Não apresentou ítem 7.21, VI 
Balanço Patrimonial e demonstrações. 

Ao apresentar o recurso contra a empresa de melhor proposta, a empresa 

Wanjour alega: 

- DOS FATOS SUBJACENTES 
Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, 
a recorrente e outras licitantes, dele vieram participar. 

Conforme ítem 5. DO CREDENCIAMENTO constante no Termo de Referência n° 
06/2015DIMAT, Anexo 1 do Edital de Pregão Eletrônico n° 13/2015DICON 
DEALF/CBMDF, torna "indispensável que a empresa vencedora do certame tenha 
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registro no Cadastro Técnico Federal (CFT) no Ministério do Meio Ambiente e que 
esteja regular no Cadastro de Atividades Potencialmente Polidoras, validado nos 
termos do art. 17, inciso II da Lei n°6.938/1981 amparado pela IN 01/2010 MPOG.", 
ainda neste item, consta a informação de que "caso a empresa vencedora do 
certame, não seja fabricante do objeto pretendido na contratação, a empresa 
vencedora (revendedora) deverá apresentar os certificados solicitados no item 5 
deste Termo do Fabricante". 

Embora não haja impedimento previsto no art. 9 0  da Lei 8.666/93, a proposta da 
empresa HIPERMETAL COMERCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI caracteriza 
conluio com a empresa NOVA SICILIANO IND E COM DE PLACAS METALICAS 
LTDA pois a empresa fabricante sabia o valor de sua produção e o valor mínimo 
que a empresa HIPERMETAL COMERCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI poderia 
chegar no certame em questão. Esta prática coloca em cheque a lisura de suas 
propostas de preço, caracterizando quebra no sigilo das propostas apresentadas. 
(grifo meu) 

[ ... ]. 
Acontece que a aceitação do atestado apresentado pela empresa HIPERMETAL 
COMERCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI não possui dados básicos que 
possam corroborar sua veracidade, como a falta de razão social, telefone, número 
de CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal, período da execução do objeto em 
questão, dados do responsável e assinatura do representante legal da empresa 
emitente do Atestado de Capacidade Técnica. Observe que no referido atestado 
consta a menção de que a empresa HIPERMETAL COMERCIO DE METAIS E 
ROUPAS EIRELI "é habitual fornecedora de equipamento militares e seus 
acessórios a este ATESTANTE". 
[ ... ]. O simples fato da empresa HIPERMETAL COMÉRCIO DE METAIS E ROUPAS 
EIRELI ser uma empresa nova, não a desqualifica quanto a sua capacidade técnica, 
contudo se levarmos em conta que a empresa é fornecedora habitual da empresa 
BRIOVA 22, solicitamos que, com base no Parágrafo 3 0  do Art. 43 da Lei 8.666/93, 
seja instaurada a "promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originalmente da proposta", a fim de assegurar a 
veracidade do ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, [ ... ]. 
A empresa vencedora do lote 2, item 4 do certame licitatório em questão, não 
respeitou o parágrafo VI do item 7.21, provando que possui índices de cadastro no 
SICAF acima de 1, dispensando a apresentação da o Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social, pois empresas abertas a 
menos de um ano geralmente possuem em seu balanço de abertura índices do 
SICAF abaixo de 1 devido ao elevado custo de implantação da empresa. 
A empresa HIPERMETAL COMÉRCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI apresentou 
certidão negativa de débitos da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal emitida 
após a abertura do certame licitatório. 

[ ... ]. 
Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de 
Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, 
faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade 
com o § 40 , do art. 109, da Lei n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3 0  
do mesmo artigo. 
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1.2 - Das Contra-razões da Empresa MAXIMO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS 
EIRELI 

A empresa recorrida não apresentou as contrarrazões no prazo 

oportunizado. Porém a empresa já protocolou no CBMDF a documentação original de 

habilitação antes da convocação deste pregoeiro, dos quais ressalto a cópia autenticada 

do atestado de capacidade técnica que foi questionado pelo recorrente. 

2—DO MÉRITO 

A documentação do recurso da empresa WANJOUR COMÉRCIO DE 

METAIS, JÓIAS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, juntamente com o 

atestado de capacidade técnica da empresa HIPERMETAL COMERCIO DE ARTIGOS 

DE METAIS E ROUPAS EIRELI foram analisados. 

Nesse contexto deve ser frisado que este Pregoeiro, bem como toda a 

Equipe de Apoio que atuou no presente certame (PE 13/2015 - CBMDF), atuou dentro da 

estrita legalidade, em consonância com o prescrito no Instrumento Convocatório. Todos 

os licitantes tiveram possibilidade de arguir quaisquer irregularidades e tiveram acesso a 

todos os meios de questionamento ou impugnação ao Edital. 

Sobre o assunto, trata JUSTEN FILHO': 

Esgotamento da Discricionariedade: Vinculação ao Instrumento 
Convocatório 
Impõe-se, assim, a objetivação da decisão e da escolha do administrador. Isso 
significa que a Lei impõe que a seleção do contratante e a definição do próprio 
"contrato" sejam retiradas do plano das meras cogitações pessoais e particulares 
do agente administrativo que exercita a função de julgar as propostas. (grifo no 
original) 

Há que se registrar que o Pregoeiro agiu tão somente observando as 

prescrições editalícias. No tocante ao critério de julgamento (menor preço), foi observada 

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11  ed. São Paulo: 
Dialética, 2005. p. 47. 

"Brasília - Patrimônio da Humanidade" 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 
SAM QUADRA B" BLOCO "D" 

Tel/Fax: 3901-3481 
www.cbmdfgovbr 



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA 

'j. 	 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 
SEÇÃO DE LICITAÇAO 	 (J 

a prescrição do edital, isto é, trata-se de aquisição de bem de natureza comum, não 

havendo que se falar em afastamento da menor proposta, salvo fato devidamente 

justificado. 

Sobre este critério de julgamento NIEBUHR 2  considera que: 

[ ... ]. 
O julgamento das licitações realizadas sob a modalidade pregão dá-se, 
exclusivamente, mediante o critério do menor preço, consoante preceitua de 
maneira irrefutável, o inciso X do artigo 4 0  da Lei 10520/02. 
II...]. 
A modalidade pregão pressupõe licitações cujos objetos sejam bens e serviços de 
natureza comum, isto é, que não se revistam de grande complexidade, mas que 
sejam simples. Para licitar objetos desse naipe não se faz necessário valer-se de 
critério de julgamento de ordem técnica. 
Isso não significa, é oportuno ponderar, que no pregão a Administração descuida 
da qualidade dos objetos licitados. Significa apenas que a qualidade não é 
controlada como critério de julgamento. 

Nesse sentido o Pregoeiro sempre buscou no certame a obtenção da melhor 

proposta, isto é a proposta de menor preço que atenda todas as especificações técnicas 

previstas no Anexo 1 do edital PE 13/2015. Ademais, este pregoeiro realizou o exame de 

conformidade de proposta e examinou os documentos de habilitação encaminhados pelo 

sistema (itens 6.5, 7.2.1 e 7.2.2 do edital). Foi realizada, ainda, a análise das 

especificações exigências constantes nos itens 4 e 5 do Termo de Referência n° 06/2015, 

Anexo 1 do edital. 

Como se observa, o procedimento deste Pregoeiro visou tão somente 

prestigiar o princípio da vinculação ao instrumento convocatória. JACOBY FERNANDES 3  

apud JESSÉ TORRES, formador de pensamento sobre o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatória, ensina que: 

2  NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e eletrônico. 4a  ed. rev. , atual. e ampl. Curitiba: 
Zênite,2006. p. 186. 

JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. a  

ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum 2013. p. 59. 
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O princípio da vinculação ao instrumento convocatório faz do edital ou do convite a 
lei interna de cada licitação, impondo-se a observância de suas regras à 
Administração Pública e aos licitantes, estes em face dela e em face uns dos 
outros, nada podendo ser exigido, aceito ou permitido além ou aquém de 
suas cláusulas e condições; o art. 41 da Lei n° 8.666/1993 ilustra a extensão do 
princípio ao declarar que 'A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada' reconhecendo, no 
§ 10, a qualquer cidadão, legitimidade 'para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei { ... ] (grifo nosso) 

A recorrente alegou na intenção de recurso que "A empresa Hipermetal 

apresentou um certificado de regularidade emitido pelo Ibama da empresa Nova Siciliano. 

Uma empresa que também participou deste certame." Já em suas razões de recurso a 

recorrente constata que "Embora não haja impedimento previsto no art. 90  da Lei 

8.666193, a proposta da empresa HIPERMETAL COMÉRCIO DE METAIS E ROUPAS 

EIRELI caracteriza conluio... ". 

Claramente, a arguição da empresa sobre o possível conluio da recorrida 

com outra licitante é mera ilação. Não foram apresentados outros elementos que venham 

a fundamentar sua tese. Visualizando as propostas e os lances ofertados na disputa, ata 

anexa, não é possível observar qualquer indício de tal prática aludida pela empresa 

recorrente. 

Ora, diante de afirmação, por parte da recorrente, divorciada de quaisquer 

elementos comprobatórios, cabe ao Pregoeiro tão somente manter a proposta mais 

vantajosa. A interpretação do Edital, bem como de todo o teor do processo licitatório, deve 

ser a prestigia a obtenção da melhor oferta. 

É nesse sentido que opina o colendo Superior Tribunal de Justiça  (STJ). 

Cita o STJ, em termos: 

"As regras do edital de procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo 
que, sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no 

(STJ, Apelação Cível n° 5.779/DF, Rei. Mm. José Delgado, DJ de 26.10.1998, veiculada na Revista Zênite 
de Licitações e Contratos - ILC, Curitiba: Zênite, n. 76, p. 528, jun. 2000, seção Jurisprudência.) 
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certame, possibilitem a participação do maior número possível de concorrentes, a 
fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais 
vantajosa." (STJ, Apelação Cível n° 5.779/DF) 

Inegável, portanto, que este Pregoeiro atuou visando a obtenção da melhor 

proposta para o Estado. A simples afirmação de existência de acordo entre licitantes não 

tem o condão de afastar a proposta mais vantajosa, principalmente porque não foram 

apresentados os necessários elementos de prova. 

Em seu segundo questionamento alega o recorrente que: 

atestado apresentado pela empresa HIPERMETAL COMÉRCIO DE METAIS E 
ROUPAS EIRELI não possui dados básicos que possam corroborar sua 
veracidade, como a falta de razão social, telefone, número de CNPJ, Inscrição 
Estadual e Municipal, período da execução do objeto em questão, dados do 
responsável e assinatura do representante legal da empresa emitente do Atestado 
de Capacidade Técnica." 

Ora, observa-se que a legislação em vigor bem como o inciso III do item n° 

7.21, do Edital não define de forma precisa quais são as caraterísticas mínimas para o 

Atestado de Capacidade Técnica. A recorrida encaminhou, previamente à convocação do 

pregoeiro, os documentos de habilitação. Estando incluído em tais documentos de 

habilitação o referido atestado em cópia autenticada onde constam o número do CNPJ e 

assinatura do representante da empresa emissora do atestado, que segue anexo. 

O telefone de contato, CNPJ e SICAF foram facilmente localizados com uma 

pesquisa na internet nos sites Comprasnet e Google, conforme comprovantes anexos. 

Sobre este assunto o Tribunal de Contas da União orienta que: 

Havendo dúvida quanto ao conteúdo do atestado apresentado por 
licitante para comprovação de sua capacidade técnica, o TCU entendeu 
que deve o gestor recorrer ao permissivo contido no art. 43, § 3 0, da Lei 
n° 8.666/93, de forma a efetuar diligência para esclarecimento da dúvida, 
antes de inabilitar o licitante. (TCU, Acórdão n° 1.924/2011, Plenário, 
Rei. Mm. Raimundo Carreiro, DOU de 01.08.2011) 
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Por ter sido tal dúvida levantada pelo recorrente, este pregoeiro diligenciou, 

por meio do Ofício n° 242, junto a empresa BRIOVA 22 COMÉRCIO DE UNIFORMES 

LTDA ME, emissora do referido Atestado de Capacidade Técnica. Indagada a empresa 

BRIOVA 22 COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA ME sobre a veracidade do Atestado de 

Capacidade Técnica emitido em favor da recorrida, foi obtida a resposta confirmando que 

de fato a empresa recorrida forneceu tais bens na forma descrita no documento em 

questão. 

Quanto a outros procedimentos solicitados pelo recorrente para constatação 

de veracidade do Atestado de Capacidade Técnica este pregoeiro entende como 

desnecessários e protelatórios. A empresa emissora do atestado confirmou a veracidade 

da informação apresentada pelo atestado, inexistindo, portanto, justificativas para 

qualquer outra diligência. O atestado apresentado pela recorrida, como comprovado na 

diligência realizada, foi corretamente emitido. 

Em seguida, sobre a alegação da recorrente sobre a recorrida, de que a 

empresa "não respeitou o parágrafo VI do item 7.2. 1" relativo a qualificação econômico-

financeira, observa-se no próprio edital existência de dispositivo referente a empresas 

com situação irregular junto ao SICAF. Conforme letra "C" do inciso Xl do item 7.2.2 do 

edital, para comprovar capital social ou patrimônio líquido está previsto que: 

A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro 
comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme estabelecido 
no inciso X deste subitem. (conforme Decisão n° 5876/2010-TCDF)(grifo nosso) 

O STJ 5  ainda define que: 

2. Não há de se prestigiar posição decisória assumida pela Comissão de 
Licitação que inabilita concorrente com base em circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

(STJ, Apelação Cível n° 5.779/DF, Rei. Mm. José Delgado, DJ de 26.10.1998, veiculada na Revista Zênite 
de Licitações e Contratos - ILC, Curitiba: Zênite, n. 76, p. 528, jun. 2000, seção Jurisprudência.) 
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fazendo exigência sem conteúdo de repercussão para a 
configuração da habilitação jurídica, da qualificação técnica, da 
qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal. (grifo meu) 
3. Se o edital exige que a prova da habilitação jurídica da empresa deve 
ser feita, apenas, com a apresentação do 'ato constitutivo e suas 
alterações, devidamente registradas ou arquivadas na repartição 
competente, constando dentre seus objetivos a exclusão de serviços de 
Radiodifusão...', é excessiva e sem fundamento legal a inabilitação de 
concorrente sob a simples afirmação de que cláusulas do contrato social 
não se harmonizam com o valor total do capital social e com o 
correspondente balanço de abertura, por tal entendimento ser vago e 
impreciso. (grifo nosso) 

Ocorreu ainda que no caso em comento a empresa recorrida apresentou Ato 

Constitutivo com valor do capital da empresa em harmonia com o capital social previsto 

no balanço de abertura, também encaminhado a este pregoeiro por meio do sistema. 

Finalizando, cita a empresa WANJOUR COMÉRCIO, em sua peça 

apelatória, em termos: 

A empresa HIPERMETAL COMÉRCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI 
apresentou certidão negativa de débitos da Secretaria de Fazenda do Distrito 
Federal emitida após a abertura do certame licitatório. Essa atitude é 
manifestamente ilegal, à medida que, por óbvio, a documentação de habilitação 
deve estar pronta para o início do certame e somente havendo alguma 
irregularidade será concedido, no caso de microem presas e empresas de pequeno 
porte, o prazo de 2 (doias) dias úteis para a regularização da documentação. 

A afirmação da empresa é, no mínimo, inusitada. Não há qualquer 

impedimento que a empresa participante do pregão eletrônico obtenha, após sua 

convocação no sistema, documentos por meio da internet. Tal modus operandi ocorre 

porque o Pregoeiro não pode requisitar a entrega dos documentos de habilitação para 

todos os concorrentes. Sobre o assunto, discorre o TCU, em termos: 

Evite em licitações, na modalidade pregão eletrônico, solicitar de forma 
generalizada a todos os licitantes o envio de documentação por meio diverso do 
sistema eletrônico, restringindo esse tipo de medida às empresas detentoras das 
propostas vencedoras do certame, em atenção ao disposto no art. 21 do Decreto 
no 5.450/2005. 
Acórdão 107912009 Plenário (Relação) 
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Diante do ensinamento da e. Corte Federal de Contas, resta evidenciado 

que não há que se falar em qualquer ilegalidade na obtenção da CND/GDF em data 

posterior à data de abertura do feito. Como se nota, não assiste razão à recorrente. 

Como se nota, a argumentação apresentada pela recorrente é frágil e não 

tem o lastro necessário para reformar a decisão deste Pregoeiro. Diante de tal suporte 

fático, não há que se falar em reforma da decisão anterior. 

3—DA CONCLUSÃO 
Tendo em vista o exposto e do que mais consta nos autos, com fulcro no § 

2°, art. 26, do Decreto Federal n° 5.450/2005 c /c o § 4, art. 109, da Lei n° 8.666/93, esta 

Pregoeiro SUGERE: 

1) O RECEBIMENTO das razões e as contrarrazões de recurso, eis que 
protocoladas tempestivamente; 

2) QUE SEJA NEGADO O PROVIMENTO ao recurso da empresa WANJOUR 
COMERCIO DE METAIS, JOIAS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES 
LTDA pelos motivos sobreditos; 

3) QUE SEJA MANTIDA a decisão que declarou a empresa HIPERMETAL 
COMERCIO DE ARTIGOS DE METAIS E ROUPAS EIRELI vencedora da 
licitação, para o item 1. 

Brasília-DF, 24 de abril de 2015. 

Paulo Roberto Madd/S~ua - Maj. QOBM/Comb 
Pregoeiro do BMDF/2015 

Mat. 1400193 	 TO%4tSiu 
. OCkb. 
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Pregão Eletrônico 

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões 

Ij4IJf' 

limo 0  SENHOR PREGOEIRO DA DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

REF. ITEM 4 DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2015-DICOA/DEALF/CBMDF 
PROCESSO N° 053.000.364/2015 

WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS, JÓIAS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ no 
07.260.815/0001-59, sediada na ADE Conjunto 28, Lote 10, Aguas Claras/DF, por intermédio de seu 
representante legal, o Sr. Washington Rodrigues Silva Jannuzzi, tempestivamente, vem, com fulcro na 
alínea " a ", do inciso 1, do art. 109, da Lei n° 8666 / 93, à presença de Vossa Excelência, a fim de 
interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO, 

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada a licitante HIPERMETAL 
COMERCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI para o item 4, apresentando no articulado as razões de sua 
irresigriação. 

- DOS FATOS SUBJACENTES 

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, a recorrente e 
outras licitantes, dele vieram participar. 

Sucede que, após a análise da documentação apresentada pelos licitantes, a Comissão de Licitação 
culminou por julgar habilitada a empresa HIPERMETAL COMERCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI, ao 
arrepio da Lei 8.666/93. 

II - DAS RAZOES DA REFORMA 

Conforme item S. DO CREDENCIAMENTO constante no Termo de Referência n° 06/2015-DIMAT, Anexo 1 
do Edital de Pregão Eletrônico n° 13/2015-DICOA/DEALF/CBMDF, torna "indispensável que a empresa 
vencedora do certame tenha registro no Cadastro Técnico Federal (CFT) no Ministério do Meio Ambiente 
e que esteja regular no Cadastro de Atividades Potencialmente Polidoras, validado nos termos do art. 
17, inciso II da Lei n° 6.938/1981 amparado pela IN 01/2010 MPOG.", ainda neste item, consta a 
informação de que "caso a emrpesa vencedora do certame, não seja fabricante do objeto pretendido na 
contratação, a empresa vencedora (revendedora) deverá apresentar os certificados solicitados no item 
5 deste Termo do Fabricante". 

Vejamos, a empresa HIPERMETAL COMÉRCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI apresentou em sua 
proposta de preços as seguintes informações: "Fabricante: Nova Siciliano". No que se refere ao registro 
no Cadastro Técnico Federal, também apresentou o Certificado de Regularidade da empresa NOVA 
SICILIANO IND E COM DE PLACAS METALICAS LTDA. 

Acontece que ambas as empresas participaram do certame licitatório em questão, aonde a empresa 
HIPERMETAL COMERCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI informou, por intermédio de sua proposta que a 
empresa NOVA SICILIANO IND E COM DE PLACAS METAUCAS LTDA seria a fabricante do objeto 
ofertado. 

Embora não haja impedimento previsto no art. 9 0  da Lei 8.666193, a proposta da empresa HIPERMETAL 
COMERCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI caracteriza conluio com a empresa NOVA SICILIANO IND E 
COM DE PLACAS METALICAS LTDA pois a empresa fabricante sabia o valor de sua produção e o valor 
mínimo que a empresa HIPERMETAL COMERCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI poderia chegar no 
certame em questão. Esta prática coloca em cheque a lisura de suas propostas de preço, 
caracterizando quebra no sigilo das propostas apresentadas 

A Lei de Licitações estabelece em seu Artigo 3 0  "A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos." 

De acordo com Edital da licitação em apreço, estabelecido ficou, entre outras condições de participação, 
que as licitantes deveriam apresentar ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA fornecido(s) por pessoa 

https://ww.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeirolAcompanhar_Recurso3.asp?prgCod54O547&ipgCod  15145329&reCod=243029&Tipo" R 	 113 
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jurídica de direito público ou privado, considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento 
anterior de objeto com as seguintes características: fornecimento de brindes de eventos comemorativos 
ou medalhas diversas, conforme parágrafo III do item n° 7.2.1, do Edital em epígrafe. 

Acontece que a aceitação do atestado apresentado pela empresa HIPERMETAL COMÉRCIO DE METAIS E 
ROUPAS EIREU não possui dados básicos que possam corroborar sua veracidade, como a falta de 
razão social, telefone, número de CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal, período da execução do objeto 
em questão, dados do responsável e assinatura do representante legal da empresa emitente do 
Atestado de Capacidade Técnica. 
Observe que no referido atestado consta a menção de que a empresa HIPERMETAL COMERCIO DE 
METAIS E ROUPAS EIRELI "é habitual fornecedora de equipamento militares e seus acessórios a este 
ATESTANTE". 

A empresa HIPERMETAL COMÉRCIO DE METAIS E ROUPAS EIREU possui cadastro realizado junto a 
Receita Federal do Brasil datado de 25 de agosto de 2014. O atestado em questão está datado de 20 de 
dezembro de 2014. O simples fato da empresa HIPERMETAL COMERCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI 
ser uma empresa nova, não a desqualifica quanto a sua capacidade técnica, contudo se levarmos em 
conta que a empresa é fornecedora habitual da empresa BRIOVA 22, solicitamos que, com base no 
Parágrafo 3 0  do Art. 43 da Lei 8.666/93, seja instaurada a "promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente da proposta", a fim de assegurar a veracidade do 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, por meio de notas fiscais, contratos, e-maus trocados, pedidos 
de fornecimento e todos e quaisquer documentos que comprovem que a empresa HIPERMETAL 
COMERCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI forneceu entre a data de seu registro e a data de emissão do 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, em mais de uma oportunidade, equipamentos militares e 
acessórios conforme documento apresentado. 

A empresa vencedora do lote 2, item 4 do certame licitatório em questão, não respeitou o parágrafo VI 
do item 7.2.1, provando que possui índices de cadastro no SICAF acima de 1, dispensando a 
apresentação da o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, pois 
empresas abertas a menos de um ano geralmente possuem em seu balanço de abertura índices do 
SICAF abaixo de 1 devido ao elevado custo de implantação da empresa. 

A empresa HIPERMETAL COMÉRCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI apresentou certidão negativa de 
débitos da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal emitida após a abertura do certame licitatório. 

Essa atitude é manifestamente ilegal, à medida que, por óbvio, a documentação de habilitação deve 
estar pronta para o início do certame e somente havendo alguma irregularidade será concedido, no 
caso de microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo de 2 (doias) dias úteis para a 
regularização da documentação. 

É sabido de todos que a prova do cumprimento de toda e qualquer exigência editalícia deve ocorrer na 
época oportuna, não podendo relegar-se para o futuro a apresentação de documento que deveria 
integrar o envelope pertinente à habilitação. 

De outra parte, a conduta voltada à aceitação de apresentação de documento de forma extemporânea 
viola o princípio da isonomia que deve presidir todo e qualquer procedimento licitatório ( art. 30,  da Lei 
n° 8666/93 ). 

III - DO PEDIDO 

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o provimento do 
presente recurso, com efeito para que seja anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, 
declarando-se as HIPERMETAL COMERCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI e NOVA SICILIANO IND E COM 
DE PLACAS METALICAS LTDA, desclassificadas para prosseguir no pleito e a instauração de diligência 
sobre o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA apresentado pela empresa HIPERMETAL COMERCIO DE 
METAIS E ROUPAS EIRELI. 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua 
decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à 
autoridade superior, em conformidade com o § 4 0 , do art. 109, da Lei n° 8666/93, observando-se ainda 
o disposto no § 3 1  do mesmo artigo. 

Nestes Termos 
P. Deferimento 

Brasília, 13 de abril de 2015. 

Washington Rodrigues Silva Jannuzzi 
CPF: 688.315.601-15 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=540547&ipgCod=  15145329&reCod'243029&Tipo" R 	 213 
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Precião Eletrônico 

Visualização de Propostas 

UASG: 170394 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF 
Pregão n°: 132015 

Menu Voltar 

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item. 
Na coluna "Declaração, os fornecedores que estão assinalados com 'SIM, declaram que estão cientes e concordam 
com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no edital. 
ME/EPP = Microem presa/Em presa de Pequeno Porte 

Item 	Qtde Estimada Qtde Aceita 
	

Valor Estimado (R$) 	Situação do Item 	Recurso 

4 -  MEDALHA 	 150 	 150 
	

27.750,0000 	 Realizar Adjudicação 	Sim 

Tratamento Diferenciado: - 

Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Qtde Proposta 	Melhor 
	

Data 	Negociado Situação Anexo Declaração 
Fornecedor Ofertada 	(R$) 	Lance (R$) 

	
Melhor 	(R$) 	da 
Lance 	 Proposta 

20.983.096/000 1 

62- 
HIPERMETAL 	 07/04/2015 	 Aceito e 
COMERCIO DE 	150 	15.000,0000 11.350,0000 14:57:57:407  11.100,0000  Habilitado  Consultar 	sim 
ARTIGOS DE 
METAIS E 
ROUPAS EIREL 

Marca: HM 
Fabricante: NOVA SICILIANO 

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de Medalhas - Mérito Musical - CONJUNTO DE MEDALHAS PARA COMENDA 
DO MÉRITO MUSICAL "ANACLETO DE MEDEIROS" 4.1 - MEDALHA: comoosta oor INSIGNIA confeccionada em metal dourado, em 

forma circul... 

Porte ME/EPP: SIM 	Declaração ME/EPP/COOP: SIM 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de 
proposta: SIM Data Declaração: 07/04/2015 

07.260.815/0001 

59- 
WANJOUR 	 07/04/2015 
COMERCIO DE 	150 	45.000,0000 11.399,0000 14:57:44:923 	 - sim 
METAIS, JOIAS E 
SERVICOS DE 
TELECOM 

Marca: Wanjour 
Fabricante: Wanjour 

Descrição detalhada do objeto ofertado: LOTE 2 - CONJUNTO DE MEDALHAS PARA COMENDA DO MÉRITO MUSICAL 
"ANACLETO DE MEDEIROS" 4.1 - MEDALHA: comoosta Dor INSIGNIA confeccionada em metal dourado, em forma circular, com 

bordas destacadas por 

Porte ME/EPP: SIM 	Declaração ME/EPP/COOP: SIM 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de 
proposta: SIM Data Declaração: 06/04/2015 

11.404.306/0001 

20 - 	SANDRA 	 07/04/2015 	 sim  APARECIDA 	 150 	27.000,0000 12.198,0000 14:55:21:860 
	 - 

ALVES OLIVEIRA 
- EPP 

Marca: MH 
Fabricante: Miguel Hernandez 

Descrição detalhada do objeto ofertado: CONJUNTO DE MEDALHAS PARA COMENDA DO MÉRITO MUSICAL "ANACLETO DE 
MEDEIROS" 4.1 - MEDALHA: comoosta Dor INSÍGNIA confeccionada em metal dourado, em forma circular, com bordas destacadas 

or uma linha.. 
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Porte ME/EPP: SIM 	Declaração ME/EPP/COOP: SIM 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de 
proposta: SIM Data Declaração: 07/04/2015 

12.441.715/0001 

69 - 	NOVA 
SICILIANO 
INDUSTRIA E 	150 

COMERCIO DE 
PLACAS 
METALICAS 

Marca: NSICILIANO 
Fabricante: NOVA SICILIANO 

15.000,0000 15.000,0000 07/04/2015 
14:01:09:190 

SIM 

Descrição detalhada do objeto ofertado: CONJUNTO DE MEDALHAS PARA COMENDA DO MÉRITO MUSICAL "ANACLETO DE 
MEDEIROS" 4.1 - MEDALHA: composta por INSÍGNIA confeccionada em metal dourado, em forma circular, com bordas destacadas 

por uma linha... 

Porte ME/EPP: SIM 	Declaração ME/EPP/COOP: NÃO 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de 
proposta: SIM Data Declaração: 07/04/2015 

29,940.558/0001- 

39 - 	 ARPA 
INDUSTRIA 	 150 27.000,0000 21.750,0000 	

07/04/2015 	
- 	 sim 

COMERCIO DE 14.41.51.543 

BRINDES UDA - 

ME 

Marca: Arpa 
Fabricante: Aripa Ind. e Com. de Brindes Ltda 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 	LOTE 2 - CONJUNTO DE MEDALHAS PARA COMENDA DO MÉRITO MUSICAL 
"ANACLETO DE MEDEIROS" 4.1 - MEDALHA: composta por INSÍGNIA confeccionada em metal dourado, em forma circular, com 

bordas destacadas Dor 

Porte ME/EPP: SIM 	Declaração ME/EPP/COOP: SIM 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de 
proposta: SIM Data Declaração: 06/04/2015 

04.743.532/0001 

70 - 	MARCIO 	150 	27.750,0000 27.750,0000 07/04/2015 
	 - 	sr.i 

SANDRO MALLET 	 14:01:09:190 

PEZARIM - ME 

Marca: DGB 
Fabricante: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM-EPP 

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de medalhas - comendado merito musical "Anacleto de Medeiros" - Merito 

Musical: contendo barreta, botao de lapela e estojo para medalha, com detalhamento pormenorizado em conformidade com o g... 

Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: SIM 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de 
proposta: SIM Data Declaração: 06/04/2015 

10.400.122/0001 

29 - 	A. L. 	 07/04/2015 
NOGUEIRA 	 150 	30.000,0000 30.000,0000 14:01:09:190 

	
sim 

COMERCIO E 
SERVICOS - ME 

Marca: ai 
Fabricante: formalta 

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de Medalhas - MÉRITO MUSICAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, 

EDITAL E SEUS ANEXOS. prazo de entrega 45 dias prazo de validade da proposta 60 dias.... 

Porte ME/EPP: SIM 	Declaração ME/EPP/COOP: SIM 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de 
proposta: SIM Data Declaração: 06/04/2015 

09.024 . 682/0001 - 

https./twww comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Visualiza_Proposta2.asp?Acao=  P&ipgCod= 1 5145329&prgCod=540547&sitltem= Realizar%2oAdjudica%. . 2)3 
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47
- 	

FL 
BRINDS ARTE EM 	150 	45.000,0000 45.000,0000 07/04/2015 

	
- 	SIM 

METAL 	 14.01.09.190 

PERSONALIZADO 
LTDA - ME 

Marca: fi brinds 
Fabricante: nacional 

Descrição detalhada do objeto ofertado: CONJUNTO DE MEDALHAS PARA COMENDA DO MÉRITO MUSICAL "ANACLETO DE 
MEDEIROS" 4.1 - MEDALHA: comoosta oor INSÍGNIA confeccionada em metal dourado, em forma circular, com bordas destacadas 

oor uma linha... 

Porte ME/EPP: SIM 	Declaração ME/EPP/COOP: SIM 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de 
proposta: SIM Data Declaração: 06/04/2015 

06.023.624/0001- 

00 - 
	

RILUX 	 07/04/2015 
INDUSTRIA E 	150 	45.000,0000 45.000,0000 14:01:09:190 

	
sim 

COMERCIO LTDA 
- EPP 

Marca: RILUX 
Fabricante: RILUX 

Descrição detalhada do objeto ofertado: Conjunto de Medalhas - MÉRITO MUSICAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, 

EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Porte ME/EPP: SIM 	Declaração ME/EPP/COOP: SIM 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de 
proposta: SIM Data Declaração: 07/04/2015 

Menu Voltar 

Imprimir o 
- Relatório 
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End.: EST. CORONEL CANROBERT PEREIRA DA COSTA N° 373 LJ A 

REALENGO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21710 - 400 

Atestado de Capacidade Técnica 

Por solicitação da parte interessada ATESTAMOS nos exatos termos e sob as penas da 
Lei n9  8.666/93, para fins de comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a empresa 
HIPERMETAL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE METAL E ROUPAS EIRELI EPP, CNPJ n  

20.983.096/0001-62, estabelecida à Rua Luisa de Carvalho, 320 - Vicente de Carvalho, 
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21.371-250, é habitual fornecedora de equipamento militares e 
seus acessórios a este ATESTANTE.Que a empresa já nos forneceu o material abaixo, 
tendo cumprido todas as necessidade e prazos estabelecidos. 

• 200 un - Estojo Completo de Medalha em latão estampado 

• 500 un - Estojo Completo da Medalha da Ordem do Mérito no Grande Oficial Masculino. 

• 100 un - Estojo Completo da Medalha da Ordem do Mérito no Grande Oficial Feminino. 

Rio de Janeiro, 20 de Janeiro de 2014. 

Paulo Paiva. Sócio-gerente 

CNPJ: 05.372.919/0001-20 
15. OFICIO DE NOTAS-FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-T 	 1 i 
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+ Perfil Básico 

Briova 22 Comercio de Uniformes LTDA - EPP 
CNPJ N' Estabelecimentos Data de Abertura 

Nome Fantasia j Natureza Jurídica 

Er 	Uniformes 2U5-2 - Sociedade Emeszro L n roda 

Atphasteel Endereço 

Em General Canrobert da Conta, 373- A 

Sua solução em inox 
Barras - Chapas - Tubos - 

Conexões 

21.710-400 	o  

Telefoneis) Emafl(s) 

* 

Situação Cadastrai Motivo da Situação Cadastrai 

Atividade Econômica Principal 

d 2732 - COI- ÍC 3 Utncaarta 	sAc  s sdror Poro li:o P'cAosiona e os Segr  rança doTrabalno 

Ativtdade Econômica Secundária 

46.43-5-31 - Comércio atacaodta de calçados 

4659-3-9E - Corércivataçadsta enpeciazedo em outros produtos ntern,edáriou não especificados anterrornunte 

I P1 	 JEnte Federativo Responsável 

+Sintegra 

Possui lnucriçôes Estaduais? 

Habitadas 	não Habilitadas 

Precisa de ttrsr rrfc. rnie dhre utta empres 

)it(0S aborto estão drsporrves opinas no Perfd Comt1{etn 



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei nQ 8.666, de 1993, conforme 

documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG 
Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Validade do Cadastro: 	04/0812009 

CNPJ / CPF: 05.372.91910001-20 

Razão Social / Nome: BRIOVA 22 COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

Domicílio Fiscal: 60011 - Rio de Janeiro RJ 

Unidade Cadastradora: 160265 - 15 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA/Ri 

Endereço: 

Rua General Caroberte 373 sala 204 - Rio de Janeiro - Ri 

Ocorrência: Nada Consta 

Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Vínculo com 	Serviço Público: Nada Consta 

Níveis validados: 

- Credenciamento 

II - Habilitação jurídica 

III - Regularidade Fiscal Federal 

Receita Validade: 	2010112009 	(*) 

FGTS 	Validade: 08/05/2015 

INSS 	Validade: 	30/07/2014 	(*) 

Legenda: documento(s) assinalado(s) com 	está(ão) com prazo(s) vencido(s). 

Emitido em: 23/0412015 às 15:00:11 

CPF: 706.372.961-68 	Nome: PAULO ROBERTO MACEDO DE SOUZA 

Ass: 
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	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGISTICA E FINANCEIRA 
DIRETORIA DE CONTRATAÇOES E AQUISIÇOES 

OFÍCIO 

N° 242/2014— PREAP/DICOA 
	

Brasília, 24 de abril de 2015. 

Senhor Representante, 

Venho por meio deste informar que a empresa HIPERMETAL COMÉRCIO DE 

METAIS E ROUPAS EIRELI EPP, CNPJ N° 20.983.096/0001-62, apresentou no Pregão 

Eletrônico n° 13/2015/CBMDF para aquisição de conjuntos de medalhas para o CBMDF, 

Atestado de Capacidade Técnica emitido por vossa senhoria, em anexo. 

Isto posto, questiono a vossa senhoria sobre a veracidade do referido atestado, 

visto que trata-se de um pré-requisito para a qualificação técnica da empresa 

HIPERMETAL COMÉRCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI EPP no certame em questão. 

Coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos pelo telefone (61) 3901- 
3481. 

Atenciosamente, 

ROeERTO% íê5*z 

M4 QORMont. 
(\7 ) ,J 	) 	Matc.4OOl93 

Paulo Roberto A&ia—  Maj. QOBM/Comb. 
Pedo CBMDF 

Mat. Li 400193 

Sra. Paulo Paiva 
Representante Legal da empresa Briova 22 Comércio de Uniformes LTDA ME 

Est. Coronel Canrobert Pereira da Costa, n° 373 LJ A, Realengo - Rio de Janeiro - RJ 
CEP: 21710-400 

NESTA 

"Brasília - Patrimônio da Humanidade" 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 
SAM QUADRA "B" BLOCO "D" 

Tel/Fax: 3901-3481 
dfov.br  
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3 mensagens 

Comissão de Licitações do CBMDF licitação <cbmdf.licita@gmail.com > 	 24 de abril de 2015 16:36 
Para: briova22@yahoo.com.br  

Senhor Representante, 

Encaminho em anexo Ofício n° 242 questionando a vossa senhoria sobre a veracidade de Atestado de 
Capacidade Técnica emitido por vossa empresa atesdando fornecimento anterior da empresa 
HIPERMETAL COMÉRCIO DE METAIS E ROUPAS EIRELI EPP. 

Anexos: 

• Atestado de Capacidade Técnica de 20/01/2015; 
• Ofício n° 24-DICOA-CBMDF. 

Cordialmente, 

Paulo Roberto Macedo de Souza - Maj. QOBM/Comb 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SAM QUADRAB BLOCOD 
CEP 70610-600 

BRASÍLIA - DF (AO LADO DO DER) 
TEL: 61- 3901- 3483 
FAX: 61-3901-3481 

Comissão de Licitações do CBMDF licitação <cbmdf.licita@gmail.com> 	 24 de abril de 2015 16:42 
Para: briova22@yahoo.com.br  

Segue o anexo. 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

OFÍCIO 242-CBMDF-BRIOVA 22.pdf 
6856K 

Paulo Paiva <briova22@yahoo.com.br > 	 24 de abril de 2015 18:25 
Responder a: Paulo Paiva <briova22@yahoo.com.br > 
Para: Comissão de Licitações do CBMDF licitação <cbmdf. licita@ gmail.com > 

Boa noite,eu Paulo Cezar Costa de Paiva,sócio gerente na Firma em questão,atesto para devidos fins,que o presente 
atestado,foi por mim emitido e corresponde a verdade de fato.Sem mais para o momento,a disposição Paulo Paiva. 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 
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