
22/06/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=946636&ipgCod=25497644&Tipo=CR&Cliente_ID=goldica… 1/5

Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :

ILUSTRÍSSIMA SRA. PREGOEIRA DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021

GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, sociedade com Departamento de Licitações, à Rua Guido Scotti 185, Curitiba Pr,
CEP 82.620-220, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.217.208/0001-74, vem com fulcro nos termos das Leis dispostas no
preâmbulo do edital, no teor do instrumento convocatório, nas doutrinas e jurisprudências que também regem os certames
licitatórios, à r. presença de Vossa Senhoria, apresentar tempestivamente

CONTRARRAZÃO

Contra o recurso impetrado pela empresa Prime – Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., cujo teor é a sua irresignação
quanto a nossa classificação no pregão acima referenciado, lembrando que toda nossa documentação passou pelo crivo desta
nobre Pregoeira e de toda sua equipe, que fizeram uma análise minuciosa em todos os documentos enviados por nossa
empresa, não restando dúvida alguma sobre as condições de habilitação positivas da Recorrida, neste certame.

I- DA TEMPESTIVIDADE

Conforme dispõe o item 11.1.3 do edital em epígrafe, existe a menção de que: 

”A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita, deverá registrar as razões de recurso, em campo próprio do sistema , no
prazo de 3 dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da Recorrente.” 

E assim como assinala o COMPRASNET em seu endereço eletrônico, para este respectivo PE, o prazo para as Contrarrazões,
finaliza em 22.06.2021 - 23:59 HS.

Assim, temos que a presente CONTRARRAZÃO, atende a tempestividade.

II - DOS PRINCÍPIOS

Os Princípios são proposições básicas, fundamentais, típicas e que condicionam todas as estruturas e institutos subsequentes de
uma disciplina. São os alicerces, os preceitos capitais de um determinado ramo da ciência do direito, surgindo como parâmetro
para interpretação e aplicação das demais normas jurídicas, e a licitação, é um procedimento administrativo, ou seja, uma série
de atos sucessivos e ordenados, voltados de um lado a atender ao interesse público e de outro, a garantir a legalidade e a lisura
da licitação, de modo que os participantes possam disputar entre si, com igualdade, inclusive de informações necessárias ao
desfecho do certame, e quem tem a obrigatoriedade de seguir sempre estes princípios, e também, cujo objetivo é despertar o
sentido da seriedade que deve ser dado à licitação pelo Administrador Público

Sem nos distanciar dos demais princípios do Direito Administrativo e das Leis que regem os certames das Licitações e
Contratos, em especial as aqui citadas inicialmente, é essencial a compreensão da importância da observância desses
princípios, em especial neste certame, os:

1- Principio da Legalidade, previsto no art.5º da Constituição Federal, limita a administração Pública a somente poder exigir nos
Editais de licitação o que está previsto na lei.

Alexandre de Moraes, analisando este tema se expressa da seguinte maneira :
"O Administrador somente poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais espécies normativas,
inexistindo, pois incidência de sua vontade subjetiva, pois só é permitido fazer o que a lei autoriza (MORAES, Direito
Constitucional, p.324)."

2- Princípio da Probidade Administrativa - Diz respeito à honestidade que tem o administrador nas licitações, procurando
satisfazer sempre os interesses do órgão licitante. Os integrantes das Comissões de Licitação e todos aqueles que participação
nas licitações, são sempre consideradas pessoas integras e honestas

3- Principio da Isonomia - Princípio também exposto na Constituição Federal inscrito no artigo 5°, vedando a distinção de toda e
qualquer natureza, estabelecendo a igualdade de todos perante a lei, ou seja, não pode haver de maneira alguma distinção
entre licitantes, devendo todos serem tratados de forma igual pela administração pública.
"A Constituição Federal, no artigo 5° estabelece que, sem distinção de qualquer natureza, todos são iguais perante a lei. E o
princípio da igualdade ou isonomia. Assim, todos os iguais em face da lei também o são perante a Administração Pública. Todos,
portanto , tem o direito de receber da Administração Pública o mesmo tratamento, se iguais. (GASPARINI, Direito
Administrativo, p. 18.)"

4- Principio da Boa Fé - A boa -fé é um importante princípio jurídico, que serve também como fundamento para a manutenção
do ato viciado por alguma irregularidade. A boa-fé é um elemento externo ao ato, na medida em que se encontra no
pensamento do agente, na intenção com a qual ele fez ou deixou de fazer alguma coisa. Na prática, é impossível definir o
pensamento, mas é possível aferir a boa ou má-fé, pelas circunstâncias do caso concreto.

5- Principio da Impessoalidade - Tem por objetivo limitar as ações do Administrador Público a praticar atos para o seu fim legal,
ou seja, nas licitações é basicamente escolher a proposta mais vantajosa para Administração, o impedindo de favorecer
determinadas pessoas por amizade, ou simplesmente simpatia, ele também é chamado de principio da finalidade
administrativa, conforme afirmado por Hely Lopes Meirelles.

6- Principio da Razoabilidade – É a norma constitucional que estabelece critérios formais e materiais para a ponderação de
princípios e regras, com o que confere lógica aos juízos de valor e estreita o âmbito da discricionariedade com base na pauta
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prevista pela Constituição, estando essencialmente ligada ao bom senso maios do que ao senso comum. (OLIVEIRA, 2007, p.
105)

Assim, podemos concluir que os princípios do direito administrativo não podem ser considerados de forma estanque. Na
verdade, eles se permeiam. Portanto o ato administrativo deverá atender a todos estes princípios. Não basta que o ato seja
legal. 

III - DOS FATOS

Nossa empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, participou da licitação eletrônica nº 00028/2021 na certeza de que
se fosse arrematante do certame, era possuidora de toda a documentação e também detentora da capacidade para
atendimento do objeto deste certame, que é a contratação de empresa prestadora de gerenciamento de serviços informatizados
de abastecimento de combustível Diesel S10 e Gasolina comum, lavagens simples e completas de veículos, troca de óleo e filtro
de óleo do motor, através do uso de cartões magnéticos pós pagos, micro processados e/ou com chip, visando um controle
eletrônico, via internet.

Participaram desta disputa as empresas: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, Goldi Serviços e Administração Ltda,
Ticket Soluções HDFGT S/A, Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda e Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, e
nossa empresa, foi declarada vencedora, pois atendeu TOTALMENTE ao instrumento convocatório, e o preço ofertado ficou
abaixo do preço máximo estipulado por esta Administração, tendo este erário alcançado o objetivo, que é a economia em um
processo licitatório

Então a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, INACREDITAVELMENTE, se mostrou indignada, e mesmo não
tendo faltado nenhum detalhe em nossa proposta e documentos, e que já havia passado por minuciosa análise por parte desta
digníssima Sra. Pregoeira e de sua equipe de apoio, e atendeu à 100% do solicitado no edital, ainda assim, apresentou um
Recurso, onde questiona a falta de envio de catálogo.

Na sequência iremos demonstrar e provar que a Recorrida deve continuar com seu título de DECLARADA VENCEDORA neste
certame, e provar que as insinuações desta Recorrente em seu parco Recurso, não tem base legal alguma para prosperar, e no
qual também demonstra nitidamente, que está duvidando do julgamento desta nobre Pregoeira e de toda sua equipe de apoio,
e não devem jamais prevalecer.

IV- RESUMO DA PRETENSÃO 

Primeiramente, destacamos que o Recurso, inserido no portal do Comprasnet, pela Recorrente, em momento algum demonstra
o mínimo de fundamentação necessária, e nem razão, para que fosse revertida a correta decisão que declarou vencedora a
Recorrida, o que determina, portanto, a manutenção sem qualquer possibilidade de reforma da decisão administrativa já
exarada.

Vejamos abaixo, com o Direito, porque o RECURSO, não deve prosperar:

V - DO DIREITO 

A licitação procura sempre a melhor proposta, não somente, a menor proposta, e nossa empresa GOLDI SERVIÇOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA., tem os dois, preço/descontos, e documentação impecável, pois participa de processos licitatórios com
assiduidade, do mesmo objeto, tendo a certeza absoluta, e sempre amparada pela Lei, que quando se sagra vencedora em
algum certame, é possuidora de toda a documentação necessária, que se solicita no edital, que em seu curriculum comercial,
não há um único impedimento de licitar com qualquer órgão, e que pode atender à todas as especificações contidas no termo
de referência do instrumento convocatório deste PE.

Neste diminuto Recurso, a ora RECORRENTE, inconformada em não ter tido a capacidade de arrematar este certame, tenta
induzir esta nobre Pregoeira, por diversas vezes, ao pensamento de ter feito seu julgamento de maneira errônea, e acrescenta
em seu recurso, muitas citações de leis, doutrina e jurisprudências que não se relacionam com a verdade que ela deseja impor,
levando-o a pensar, que cometeu equívocos na análise de nossa documentação, mas que de maneira alguma, devem ser aceitas
suas parcas alegações, que passam muito longe da verdade.

Inclusive esta Recorrente insinua em muitos pontos de seu recurso, que neste julgamento, não foi seguida a lei, alegando que o
SESC/PA se desvinculou do edital.

Mas todos sabemos, que a decisão da Sra. Pregoeira e de sua equipe de apoio, em nossa declaração de vencedora, foi
totalmente pautada na legalidade.

Observemos agora, a parca alegação da Recorrente, sobre a nossa empresa:

“Ao analisar a documentação apresentada pela Goldi, constatou-se irregularidades na documentação que foram objetos de
análise pelo Pregoeiro e equipe de apoio, em especial, a não apresentada de catálogo de materiais exigido no item 10, que se
refere ao julgamento e envio da proposta ajustada.”

Vejamos atentamente qual era o objeto de certame, disposta no item 2.1 deste PE em tela:

“ A presente licitação, tem por objeto a Contratação de empresa PRESTADORA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS
informatizados de abastecimento de combustível Diesel S-10 e Gasolina comum, lavagem simples e completas de veículos,
troca de óleo(....), através do uso de cartões magnéticos pós-pagos, micro processados e / ou com, chip, visando um controle
eletrônico,via internet(...)”

Observe-se que o item fala em contratação de empresa prestadora de serviços e não em empresa para fornecimento de
material.

Fornecer material, é entregar um bem pelo valor contratado.

Prestar um serviço, é realizar um trabalho contratado de uma pessoa física ou jurídica que presta algum tipo de serviço em
troca de remuneração financeira. 

A prestação de serviços é uma espécie de trabalho realizado a título de aluguel de mão de obra física ou intelectual para
execução de uma determinada atividade.

A prestação de serviços é entendida como a realização de trabalho contratado por um terceiro, pessoa física ou jurídica, como
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assessorias, consultorias, preparação de alimentos, limpeza de estabelecimentos, gerenciamentos, manutenção de
equipamentos, segurança de bens e pessoas, etc...

O próprio Comprasnet, tem uma catalogação de materiais e uma de serviços (CATMAT E CATSER), para o comprador inserir o
que vai ser adquirido (SERVIÇO OU MATERIAL).

Neste edital, o que está sendo contratado, é por certo uma prestação de serviços.

Este sagaz Recorrente, como é do conhecimento de todos os outros licitantes deste objeto e que participam ativamente de
certames licitatórios, que pregão após pregão, usa a mesma tática, e nunca conseguiu reverter a situação, visto que seus
motivos de recurso, são sempre fora da legalidade e desacreditados.

Como aqui, ressaltou sobre uma catálogo que deveria ter sido enviado juntamente com a proposta.

Sabia ele, que prestação de serviços, não é material e não possui catálogo, e que o edital em tela lançado por este comprador,
é um edital padrão utilizado para todos os certames, que demonstraremos abaixo, onde é substituído apenas os materiais ou
serviços a serem contratados, dia e hora do certame, preço máximo admitido, e alguns detalhes à mais da contratação, que
poderiam impactar na proposta apresentada.

Aqui, depois de ter lido o edital, e perceber que o item em que é mencionado o catálogo, foi uma pequena falha, que não foi
retirado quando da publicação deste PE em especial, mesmo assim, quis usar de uma expertise, que aqui não trata de
conhecimento, mas sim de uma maneira vil de tentar afastar um concorrente idôneo e com toda a capacidade de atender este
contrato, e que teria acontecido com qualquer um dos outros três concorrentes que também participaram do certame, pois,
NÃO HÁ CATÁLOGO PARA ESTA NOSSA PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

Ela mesma, a Recorrente, já de caso pensado, para um possível recurso, anexou um Manual do Gestor, que fornece como
orientação para seus contratantes, que NÃO É um catálogo, como o nome mesmo diz, mas apenas uma manual de como operar
o seu sistema. Mas não possui fotos das bombas de abastecimentos, dos postos, da gasolina, do álcool, do diesel, e também
dos frentistas que irão executar os serviços, pois não se trata de compra de materiais, mas sim de uma prestação de serviços.

A qualidade deste tipo serviço, que aqui está sendo contratado, é demonstrado através do atestado de capacidade técnica, e ela
foi aqui demonstrada por nossa empresa totalmente, pois enviamos muitos atestados, provando nossa capacidade de
atendimento, além de termos ofertado o menor preço para este certame, e a nossa documentação encaminhada, era impecável,
conforme solicitado no instrumento convocatório

Então, chegamos a conclusão, que a equipe da Recorrente, na falta de poder se esmerar em ofertar um preço melhor, fica
procurando “vírgulas” no edital, em que possa acrescentar algum documento a mais que a lei não exige, para tentar inabilitar
seus concorrentes, quando não se sagra vencedora do certame.

Cria polêmicas, como essa em tela, que passa muito longe da verdade e da legalidade, porque na realidade, precisam “mostrar
trabalho”, garantir empregos, mesmo que nunca cheguem ao resultado final de vencedora do certame, nessas situações
criadas, que são fantasiosas.

Mas com esse tipo de comportamento, que vem se repetindo com, frequência nos certames, tem atrasado sempre a finalização
dos processos, e por esse motivo deve receber de imediato uma advertência, com anotação no SICAF, pois visivelmente está
retardando a finalização deste processo em tela.

Observe-se abaixo o item 10.1 que ela questiona, , que conforme explicitamos acima, faz parte do edital padrão deste SESC:

10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último
lance, podendo ser utilizado o Modelo de Proposta de Preços, constante no Anexo deste Edital, bem como todos os documentos
referentes à Habilitação não anexados no momento de cadastro da proposta e catálogo do material, no prazo de 2h (duas
horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

Adentrando no site do Sesc (https://sesc-pa.com.br) - licitações, podemos observar o que aqui relatamos sobre os editais
padrão e sobre este item 10.1:

Vejamos alguns trechos de editais já publicados, onde o item 10.1 é idêntico, tanto na prestação de outros serviços como na
compra de materiais, PROVANDO QUE O MESMO EDITAL PADRÃO É UTILIZADO EM TODAS AS LICITAÇÕES, e que os de
prestação de serviços, por óbvio, NÃO TEM CATÁLOGO PARA ENVIO:

1- PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ N° 21/0025-PGA

OBJETO –A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para tratamento e manutenção da água das
piscinas adulto e infantil do parque aquático do Sesc Doca. 

ITEM 10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao
último lance, podendo ser utilizado o Modelo de Proposta de Preços, constante no Anexo deste Edital, bem como todos os
documentos referentes à Habilitação não anexados no momento de cadastro da proposta e catálogo do material, no prazo de 2h
(duas horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

2- PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ N° 21/0019-PG-

OBJETO -A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de Guardião de Piscina para
as ações de atividades físicas, esportivas e rec reativas desenvolvidas na Unidade Sesc Castanhal.

ITEM 10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao
último lance, podendo ser utilizado o Modelo de Proposta de Preços, constante no Anexo deste Edital, bem como todos os
documentos referentes à Habilitação não anexados no momento de cadastro da proposta e catálogo do material, no prazo de 2h
(duas horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

3- PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ N° 21/0026-PG

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para realização de manutenção preventiva e corretiva no sistema
de climatização da Unidade Sesc Ler Salinópolis.
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ITEM 10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao
último lance, podendo ser utilizado o Modelo de Proposta de Preços, constante no Anexo deste Edital, bem como todos os
documentos referentes à Habilitação não anexados no momento de cadastro da proposta e catálogo do material, no prazo de 2h
(duas horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

4- PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ N° 21/0015-PG 

A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de coleta,
transporte e destinação final ambientalmente correta de resíduos de serviços de saúde - RSS produzidos pela clínica
odontológica do Sesc Ananindeua:

ITEM 10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao
último lance, podendo ser utilizado o Modelo de Proposta de Preços, constante no Anexo deste Edital, bem como todos os
documentos referentes à Habilitação não anexados no momento de cadastro da proposta e catálogo do material, no prazo de 2h
(duas horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

5- PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ N° 21/0021-PG

A presente licitação tem por objeto a Aquisição de material de monitoramento eletrônico para o Sesc Castanhal.

ITEM 10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao
último lance, podendo ser utilizado o Modelo de Proposta de Preços, constante no Anexo deste Edital, bem como todos os
documentos referentes à Habilitação não anexados no momento de cadastro da proposta e catálogo do material, no prazo de 2h
(duas horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

Implícito na Constituição Federal de 1988, o princípio da razoabilidade, vem sendo cada vez mais aplicado pela doutrina e pelos
Tribunais Superiores. 

Segundo este princípio, terá a Administração Pública. que obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional. 

Tendo o administrador a liberdade de adotar a providência mais adequada dentre aquelas cabíveis, não pode ele, portanto,
transpor os limites estabelecidos em lei.

Cabe, então, ao administrador ponderar sobre o que melhor possa atender ao interesse público naquela situação

E neste caso em tela, temos a absoluta certeza que o julgamento desta digníssima Pregoeira e de sua equipe de apoio, foi
ponderada dentro da total razoabilidade, pois detinha o conhecimento que seu edital era padrão, e que uma prestação de
serviços, como essa que está sendo contratada, através deste certame, não tem catálogo algum, para ser apresentado.

Além da razoabilidade, usou de sua discricionariedade como Pregoeira, para tomar a decisão de nos habilitar, dentro de uma
total transparência e da legalidade, tendo agido de maneira inquestionável.

Esta digníssima Pregoeira, executou, corretamente sua função e responsabilidade, interpretando a lei e o edital, pois o seu
papel aqui, foi o de justamente fiscalizar e controlar, para verificar se documentação e proposta, encontram-se dentro dos
parâmetros legais, para que haja um julgamento justo ao final, baseado em fatos reais, pois este é o instrumento de que a
Administração Pública tem, para supedanear as decisões proferidas em sede de licitação, prestigiando, com isso, a ampla
legalidade de suas. 

O Sr. Recorrente sim, deveria se atentar as regras do edital, e saber interpreta-las, com uma simples e rápida leitura, já que
tem a ”Expertise, em processos licitatórios, como ele sempre cita, o que não nos parece, pois está usando de artimanhas e
trocadilhos jurídicos, para tentar “ enganar” esta nobre Pregoeira, que fez um excelente julgamento, juntamente com toda a
sua equipe de apoio que analisaram nossos documentos, restando ao final nossa empresa habilitada, por estar tudo dentro da
legalidade e do solicitado em edital, e que aqui também percebemos, o explícito intuito, de tumultuar e atrasar ainda mais a
finalização do processo em questão.

Para se elaborar recursos, não basta querer recorrer, tem que se estar centrado na situação, que ela seja verdadeira e que seus
argumentos se respaldem sempre dentro da lei, e não em “achismos”, que são sempre criados por este Recorrente, com base
unicamente em suas opiniões e intenções, sem nenhum tipo de argumentação concreta ou justificativa.

Pode-se concluir, portanto, depois do acima exposto, que a empresa Recorrente deve ter o seu pedido de seu recurso
totalmente negado, em todo o seu teor, pois colocou em dúvida o julgamento da Sra,. Pregoeira, que nos declarou vencedores
do certame, após análise minuciosa da nossa proposta, e da verificação de toda a nossa documentação, mas que foi aqui, neste
recurso ilegal, questionada nas entre linhas, como se não tivesse feito seu trabalho de forma justa, legal e transparente.

Mas a certeza que temos, é a de que nossa empresa está apta a continuar sendo declarada vencedora do pregão eletrônico nº
21/0028PG, assim como decidiu a nobre Pregoeira, por ter apresentado todo o solicitado em edital, comprovando toda a sua
capacidade para atendimento do objeto deste pregão eletrônico.

E sendo assim, conforme o pensamento de CONFÚCIO, finalizamos nossa defesa:

"Quando é óbvio que os objetivos não podem ser alcançados, não ajuste as metas, mas sim as etapas da ação".

VI – DOS PEDIDOS

1- Em que preze o zelo e o empenho deste digníssimo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, em guardar o caráter isonômico do
procedimento, respeitando todos os Princípios aqui mencionados, solicitamos, com toda vênia, que nossa empresa GOLDI
SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA continue com a declaração de vencedora do pregão eletrônico PE 21/0028PG.

2- Que seja desconsiderado totalmente o recurso interposto pela empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, por não ter nenhum fundamento legal para prosperar, não merecendo portanto, ser acolhido.

3- Pede-se ainda que as decisões a serem proferidas, sejam adequadamente fundamentadas, indicando-se os pressupostos de
fato e de direito que as subsidiarem, consoante o art. 50, V da Lei nº 9.784/99, para a remota hipótese de necessidade de
controle posterior do ato.
4- Não sendo este o entendimento de V. Sa., requer sejam os autos remetidos à autoridade superior competente deste SESC –
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Departamento Regional no Pará, para julgamento do pedido, caso não seja possível o entendimento positivo por parte da Sra.
Pregoeira.

Nestes Termos
Pedimos Deferimento
Legalidade e Bom senso.

Curitiba, 21 de junho de 2021

MARA LUCIA MACHADO DEMITROW
ASSESSORA JURÍDICA
GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

 Fechar


