
Ao Senhor
Hugo Torno Arêas
Representante da MPE Engenharia e Serviços S.A
Rua São Francisco Xavier, 603, 4º andar, Bairro Maracanã, Rio de Janeiro. E-mail:
comercial.g1@mpeengenharia.com.br

Assunto: Relatório de Instrução Administrativa - Impugnação da MPE Engenharia e Serviços
S/A
Ref.: Licitação Eletrônica Nº 171/ADLI-1/SBSP/2020 - Contratação de empresa para elaboração
do projeto básico, projeto executivo, construção de Resas's/Engineering Material Arresting
System - E.M.A.S. e obras complementares na Pista de Pouso e Decolagens Principal do
Aeroporto de Congonhas - SBSP, em São Paulo/SP, por contratação integrada

1. Histórico

Trata-se de contestação da sociedade empresária MPE Engenharia e Serviços S.A
(impugnante) consubstanciada, em seu entendimento, em alastrar ausências de elementos
essenciais no Edital e seus anexos. Segundo a impugnante não consta os "estudos preliminares
que embasaram a concepção e pareceres de sondagens", preceituados no inciso VII, alíneas "f"
e "h" do art. 42 da Lei das Estatais. E, inclusive, afirma - com base no § 1º do art. 42 da Lei nº
13.303/2016 - que a unidade "conjunto" definida na PSQ "torna o julgamento impreciso e não
isonômico", uma vez que não delimitou a "metragem e/ou quantidades".

Art. 42. Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas
públicas e sociedades de economia mista, serão observadas as seguintes
definições: 

(...) VII - anteprojeto de engenharia: peça técnica com todos os elementos de
contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico,
devendo conter minimamente os seguintes elementos:

a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global
dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;

b) condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega;

c)  estética do projeto arquitetônico;

d) parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à
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facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;

e) concepção da obra ou do serviço de engenharia;

f)  projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a
concepção adotada;

g) levantamento topográfico e cadastral;

h) pareceres de sondagem;

i)  memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes
construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões
mínimos para a contratação;

(...)

§ 2º No caso dos orçamentos das contratações integradas:

I - sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, assim
o permitir, as estimativas de preço devem se basear em orçamento tão
detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas
e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares ser realizadas
somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no
anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas, no mínimo, o mesmo
nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços;

(...)

Explicitar-se-á, ao longo desta instrução administrativa, as arguições, em
abreviadíssima sinopse, exibidas pela impugnante, a análise técnica do art. 42 da Lei nº
13.303/2016, bem como, o exame e o entendimento administrativo da Comissão de Licitação no
tocante aos aspectos que lhe opuseram analisar.

2. Impugnação apresentada pela MPE Engenharia e Serviços S.A, em breve síntese[1]

Sintetiza que a contestação administrativa retrata "tema específico" qual seja,
inadimplemento de determinados preceitos do art. 42 da Lei nº 13.3030/2016, em destaque as
alíneas "f" e "h" e § 1º, contidos no mencionado artigo dessa norma federal.

Diante dos requisitos delimitados no art. 42 da Lei das Estatais, confere ausência
dos projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada (alínea "f")
e dos pareceres de sondagem (alínea "h").

VII - anteprojeto de engenharia: peça técnica com todos os elementos de
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contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico,
devendo conter minimamente os seguintes elementos:

a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global
dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;

b) condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega;

c)  estética do projeto arquitetônico;

d) parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à
facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;

e) concepção da obra ou do serviço de engenharia;

f)  projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a
concepção adotada;

g) levantamento topográfico e cadastral;

h) pareceres de sondagem;

i)  memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes
construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões
mínimos para a contratação;

(...)

Para tanto, declara que a "falta destes itens prejudica demasiadamente a avaliação
técnica e os estudos necessários para a correta apresentação de proposta técnica e de preços,
além de claro descumprimento da lei, que determina como essenciais a apresentação dos
mesmos".

Afirma que a indisponibilidade dos projetos anteriores e dos estudos preliminares"
dificulta a avaliação e visualização dos desafios técnicos a serem orçados e executados pelas
Licitantes".

Menciona que a não entrega dos estudos de sondagens são prejudiciais a
precificação dos projetos de fundação. E, adiciona que o § 1º, alínea "a", do art. 42 da Lei nº
13.3030/2016, prevê que "Contratação integrada o anteprojeto de engenharia deverá conter
elementos técnicos que permitam a caracterização da obra ou do serviço e a elaboração e
comparação, de forma isonômica, das propostas a serem ofertadas pelos particulares".

Questiona que a Planilha de Serviços e Quantidades - PSQ, disponibilizada pela
INFRAERO traz para cada descrição dos serviços a unidade "conjunto", e quantidade 01,
portanto, em observância ao § 2º, inciso I, do art. 42 da Lei das Estatais, dever-se-ia possuir
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informação de metragem e/ou quantidade nessa PSQ.

§ 2º No caso dos orçamentos das contratações integradas:

I - sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, assim
o permitir, as estimativas de preço devem se basear em orçamento tão
detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas
e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares ser realizadas
somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no
anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas, no mínimo, o mesmo
nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços;

A partir dessas interpretações personalíssimas, a impugnante, sob sua ótica
construtiva, entende ser "imprescindível a disponibilização de todo o material especificado na
Lei 13.3030 de 2016, para a contratação integrada, para a realização de um estudo mais
elaborado e aprimorado visando estimar quantidades, com grau de precisão aceitável,
diferentemente da sistemática utilizada nas Planilhas disponibilizadas no edital".

Em conclusão, requer correção/modificação dos itens impugnados, respeitando-se
as disposições do art. 42 da Lei das Estatais.

3. Tempestividade

Registre-se que a impugnação foi recebida no prazo legal e conhecida, vez que
presentes os requisitos de admissibilidade e tempestividade previstos no Edital da licitação e na
legislação pertinente.

4. Análise Administrativa das razões de impugnação da empresa MPE Engenharia e Serviços
S.A

1. Ao iniciar as disposições aplicadas a contratação de obras e serviços de
engenharia a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 (Lei das Estatais), se detalha em trazer
definições preliminares acerca dos institutos por ela disciplinados. No meio dessas modelagens
de contratação, normatizadas, tem-se o regime de contratação integrada, vinculada a um regime
de empreitada pública[2], que não demanda prévia elaboração de projetos técnicos para licitar.

2. Nessa hipótese, prevista em lei, poderá ser utilizada "quando a obra ou o serviço
de engenharia for de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do
objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias de domínio restrito no
mercado" (art. 43, VI da Lei 13.303/2016). Logo, há uma relação intrínseca deste regime com a
complexidade de abordagem do contratado para execução da obra/serviços de engenharia.

3. De acordo com o universo de possibilidades da solução Material Arresting
System - E.M.A.S., tecnologia inédita a ser aplicada no Aeroporto de Congonhas/SBSP,
integrante da rede INFRAERO, motivadamente, o ente contratante deliberou por justapor esse

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO

CEP:71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
http://www.infraero.gov.br

4

S
E

D
E

O
F

I2
02

00
69

74
A

Assinado com senha por HERCULES ALBERTO DE OLIVEIRA, RAFAEL REIS YAMAMOTO e FLAVIA DE
MORAES OLIVEIRA em 28/12/2020 17:31:38.
Documento Nº: 1422303-7141 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1422303-7141

INFRAERO

C
E

N
TRO CO RPORA

T
IV

O372

https://linksiga.trf2.jus.br


conceito e definiu sua finalidade, permitindo que o mercado compreendesse seus requisitos e
estruturasse fórmulas para executá-lo.

4. Estabelecidos os requisitos normatizados pela Lei das Estatais (art. 42), a equipe
técnica da Infraero, ofertou aos potenciais interessados neste certame - LRE nº 171/ADLI-
1/SBSP/2020 - anteprojeto consistente e suficiente para, nos termos da lei, avançar nas
condições para que o objeto pretendido seja devidamente entregue pelo posterior executor da
solução E.M.A.S, validado pelas regras editalícias ordinárias; ou seja, os padrões mínimos, de
natureza geral, do Anteprojeto se propagam como guia para elaboração dos projetos básicos e
executivo do objeto a ser contratado e, por outro lado, permitirá justificar a viabilidade e
conveniência da licitação.

5. Notadamente, apesar da inércia da impugnante, em não ressaltar este quesito, em
tese, proposital para assim não esvaziar sua contestação genérica - porque somente indica o
artigo 42 e seus parágrafos, sem indicar/comprovar a sua motivação no caso concreto, anota-se
que o art. 42, § 1º, I, c, da Lei 13.303/2016 também determina que o Edital preveja as frações nas
quais as diretrizes estabelecidas pelo ente contratante (Infraero), para o empreendimento licitado,
poderão ser modificadas pelo contratante, mediante a propositura de soluções tecnológicas ou
metodologias diferentes, conforme análise doutrinária:

A Lei então, revela a diferença principal entre o projeto básico nos regimes
comuns de empreitada e o anteprojeto, conforme entendimento do TCU.
Nesse sentido, André Rosilho explica que: "Aparentemente, a grande
diferença entre ambos, aos olhos do TCU, estaria no fato de que o projeto
básico seria absolutamente vinculante para o contratado enquanto que o
anteprojeto não precisaria, necessariamente ser executado 'nos exatos termos
que inicialmente concebido'" (ROSILHO, André. Desafio na licitação da
contratação integrada. Revista Zênite - Informativo de licitação e contratos,
n. 243, maio, p. 430-431). (grifo nossos)

6. A Infraero disponibilizou todos os documentos necessários para caracterização do
objeto de contratação. Tal fato pode ser comprovado no site da Infraero - www.infraero.gov.br e
Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br.

7. No decorrer do período de questionamentos, algumas empresas, inclusive a
impugnante, solicitaram diversos esclarecimentos de dúvidas, sendo todas as indagações
respondidas tempestivamente e sendo publicado documentação técnica complementar.
Especificamente, para atender a norma legislativa - alínea "f" do inciso VII, do art. 42 da
Lei 13.303/2016 - temos os seguintes documentos técnicos liberados pela INFRAERO e de
conhecimento público: 47 - SAO_GRL_001_037.pdf; 53 - SAO_ALS_400_003.pdf; 64 -
SP_02_707_01_01828_00.pdf; 45 - SAO_GRL_003_016.pdf; 58 -
GE_02_707_07_1707_00.pdf; 59 - SAO_PPT_006_118.pdf; 52 - SAO_ALS_400_001.pdf; 37 -
SAO_PPT_004_003.pdf; 67 - SP_02_707_25_01819_00.pdf; 42 - SAO_GRL_002_010.pdf; 36 -
SAO_GRL_004_034.pdf; 62 - SP_02_707_01_01818_00.pdf;
Escl_Duvidas_01_ADLI_2020.pdf; 55 - SP_06_461_08_1897_01.pdf; 50 -
SAO_GRL_001_055.pdf; 61 - SAO_PPT_006_207.pdf; 39 - SAO_PPT_004_009.pdf; 69 -
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SP_02_707_25_01827_00.pdf; 38 - SAO_PPT_004_008.pdf; 70 - SAO_PPT_006_124.pdf; 40 -
SAO_PPT_007_002.pdf; 41 - CGH_PPD_103_RE_2429.pdf; 48 - SAO_GRL_001_042.pdf; 63
- SP_02_707_01_01820_00.pdf;35 - SAO_GRL_004_030 (2).pdf; 56 -
GE_02_707_07_1703_00.pdf; 71 - SAO_PPT_006_125.pdf; 46 - SAO_GRL_003_017.pdf; 60 -
SAO_PPT_006_123.pdf; 49 - SAO_GRL_001_052.pdf; 51 - SAO_PPT_012_042.pdf; 43 -
SAO_PPT_005_024.pdf; 68 - SP_02_707_25_01826_00.pdf; 66 -
SP_02_707_07_01822_00.pdf; 57 - GE_02_707_07_1704_00.pdf; 44 -
SAO_GRL_003_015.pdf; 54 - SAO_GRL_409_001.pdf; 65 - SP_02_707_07_01821_00.pdf;
RESAS-GEOM.dwg; ADEQUAÇÃO VS.dwg; ESTR CAB.dwg; RESAS-DET.dwg;
Escl_Duv_ADLI_02.pdf; PAV RESA e FILLETS.dwg; Adequação SH - EMAS.dwg.

8. Entre os documentos citados acima, destaca-se o 41 -
CGH_PPD_103_RE_2429.pdf, pois refere-se sobre a sondagem das cabeceiras. Confirma-se
que esse documento foi disponibilizado junto arquivos auxiliares do Esclarecimento de Dúvidas
nº 001/ADLI/2020 - Ofício Circular nº SEDE-OFC-2020/00438, de 12/11/2020) - (41 -
CGH_PPD_103_RE_2429.pdf), e novamente questionado pela impugnante (MPE) e
respondido na pergunta 39ª (trigésima nona) do Esclarecimento de Dúvidas nº 02/ADLI/2020 -
Ofício Circular nº SEDE-OFC-2020/00495, de 07/12/2020.

39ª Pergunta

No intuito de garantirmos isonomia nas propostas, solicitamos os estudos
de sondagem do terreno que deu origem ao "PROJETO BÁSICO"
disponibilizado no anexo. Os estudos de sondagem são primordiais para a
correta avaliação e orçamentação, como já preconizado pelo manual do TCU
"Orientações e Jurisprudência do TCU", pois trata-se de elemento que
respalda a viabilidade da fundação adotada como referência para o certame,
como podemos ler a seguir:

(...)

Por se tratar de elemento fundamental para elaboração dos estudos técnicos,
solicitamos prorrogação de prazo a partir da disponibilização dos arquivos.

Resposta

O documento solicitado foi disponibilizado junto arquivos auxiliares do
Esclarecimento de Dúvidas nº 001/ADLI/2020 (41 -
CGH_PPD_103_RE_2429.pdf.

9. Cabe ressaltar que o "01_Anexo_XX_MDSC_EMAS.pdf" (ANEXO - Anac Nota
Técnica n.º 8/2020/GTEA/GCOP/SIA) disponibilizado na publicação do instrumento
convocatório, tem como assunto "Esta Nota Técnica tem como objetivo a proposição de
critérios básicos para projeto de sistemas de desaceleração de aeronaves em Áreas de
Segurança de Fim de Pista (RESA), conforme estabelecido pelo requisito 154.209(b)(3) do
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Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) n° 154", dispõe as premissas de projeto para
o E.M.A.S.

10. Como visto, todos os elementos necessários ao desenvolvimento de estudos para
o desenvolvimento dos projetos básicos e em seguida os executivos, foram disponibilizados nos
anexos ao Edital, tais como: Elementos de solicitações de cargas com a indicação da aeronave de
projeto, velocidade de overrun a ser considerada no projeto das camas das E.M.A.S, pré
dimensionamentos das estruturas metálicas e dos pavimentos a serem construídos, fundações,
soluções de drenagens, desvio da via de serviço na cabeceira 35L, sinalizações de pista
luminosas e horizontais, dentre outros também importantes. Além disso, foram disponibilizados
os relatórios de sondagens das cabeceiras 17R e 35L, nos locais onde serão construídas as
estruturas de apoio do E.M.A.S.

11. O anteprojeto da Infraero, contempla, inclusive, todas as orientações técnicas
necessárias para o perfeito entendimento das obras a serem executadas.   E mais, todas as normas
técnicas a serem consultadas para o desenvolvimento dos respectivos projetos. Os documentos
técnicos agrupados no anteprojeto elaborado pela Infraero atendem todas as disciplinas de
engenharia necessárias ao desenvolvimento dos projetos Básicos e Executivos; e apresentam
uma clara definição da materialidade que a INFRAERO quer implementar no Aeroporto de
Congonhas/SBSP, assim como, proporcionam efetivas condições de desenvolvimento das
propostas pelas licitantes.

12. Em relação a crítica da impugnante acerca da ausência do detalhamento da
Planilha de Serviços e Quantidades - PSQ, sustentado pelo § 2º do art. 42 da Lei nº 13.303/2016,
ou seja, falta da informação de metragem e/ou quantidade nessa PSQ, explica-se que decorre do
art. 42, VII, a, dessa mencionada norma específica, que determina que as estatais devem
fornecer, no bojo do anteprojeto, uma visão global dos investimentos. Assim, formatada a
contratação (na modalidade integrada) concebe-se o orçamento exauriente do objeto que deverá
integrar o projeto executivo; isto é, o detalhamento dos quantitativos são de responsabilidade da
futura contratada após o desenvolvimento do Projeto Básico e Projeto Executivo.

13. Nessa perspectiva, conforme resposta da 40ª (quadragésima) pergunta do
Esclarecimento de Dúvidas nº 02/ADLI/2020, a unidade "conjunto" engloba todos os serviços e
insumos necessários a execução e entrega do item correspondente e para efeitos de
elaboração de proposta considerar o arquivo "39_Anexo_XIV_PSP Sintetica.pdf" e
"PSP_Modelo.xlsx".

40ª Pergunta

No tocante ao anexo "PLANILHA DE SERVIÇOS, MATERIAIS E
QUANTIDADES - PSQ", observamos a solicitação de verbas para
diminutos itens de planilha, trata-se de uma obra que não deve ser resumida
em verbas orçamentárias como solicitado, na planilha anexa, como mais uma
vez pontuada pelo manual do TCU:

(...)
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
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Com o objetivo de garantir de forma justa a competitividade entre as
empresas participantes do certame, garantindo assim a isonomia na
participação, solicitamos a decomposição da planilha orçamentária como
orientado pelo TCU em epígrafe.

Resposta

Não foi solicitado verbas para itens de planilha. A unidade "conjunto"
engloba todos os serviços e insumos necessários a execução e entrega do
item correspondente. Considerar para efeitos de elaboração de proposta o
arquivo PSP em branco.

14. Seguindo adiante, a Infraero disponibilizou na publicação do instrumento
convocatório todos os documentos técnicos necessário para formação de preços pelas Licitantes.
Veja-se a lista de documentos disponibilizados quando da publicação do instrumento
convocatório:

39_Anexo_XIV_PSP Sintetica.pdf;

18_Anexo_XX_MDSCTaludes.pdf; 10_Anexo_XX_MD.pdf;

29_Anexo_XX_Seç_Transv_23_Cab35L.pdf; 1

6_Anexo_XX_MDSCPavimentaçao.pdf;

17_Anexo_XX_MDSCSinHoriztgal.pdf; 06_Anexo_XX_EstrCAB35L.pdf

38_Anexo_XIX_MR2.pdf

32_Anexo_XX_Seç_Transv_36_Cab17.pdf

42_Anexo_XVII_BDI Betuminoso.pdf

36_Anexo_XX_Sinaliz_Horizontal.pdf

20_Anexo_XX_MDSCVias.pdf

03_Anexo_XX_Balizamento.pdf

14_Anexo_XX_MDSCEstruturas.pdf

25_Anexo_XX_PSQ MPCAO.pdf

12_Anexo_XX_MDSCDrenagem.pdf
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01_Anexo_XX_MDSC_EMAS.pdf

40_Anexo_XVI_CRN.pdf

34_Anexo_XX_Seç_Transv_56_Cab17.pdf

46_Anexo_VII_Contrato.pdf

26_Anexo_XX_PSQ.pdf

23_Anexo_XX_Perfil_Long_CAB17R.pdf

04_Anexo_XX_DetalheResas.pdf

11_Anexo_XX_MDSCBaliz.pdf

33_Anexo_XX_Seç_Transv_46_Cab17.pdf

27_Anexo_XX_Seç_Transv_13_Cab35L.pdf

22_Anexo_XX_Pav_Fillets_Resas.pdf

44_Anexo_XVII_BDI Obras.pdf

05_Anexo_XX_Estr_CAB17R.pdf

47_Edital_EMAS_SBSP.pdf

43_Anexo_XVII_BDI Especial.pdf

21_Anexo_XX_MPCAO_EMAS.pdf

28_Anexo_XX_Seç_Transv_16_Cab17.pdf

09_Anexo_XX_LD.pdf

13_Anexo_XX_MDSCEMAS.pdf

24_Anexo_XX_Perfil_Long_CAB35L.pdf

35_Anexo_XX_Seç_Transv_66_Cab17.pdf

02_Anexo_XX_AdequaçaoVS.pdf

41_Anexo_XVIII_ES.pdf
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31_Anexo_XX_Seç_Transv_33_Cab35L.pdf

07_Anexo_XX_ETG.pdf

08_Anexo_XX_GeometricoResa.pdf

37_Anexo_XIX_MR.pdf

15_Anexo_XX_MDSCFundaçoes.pdf

19_Anexo_XX_MDSCTerraplanagem.pdf

30_Anexo_XX_Seç_Transv_26_Cab17.pdf

15. Logo, a leitura integrada dos documentos técnicos, enumerados nos §§
precedentes, permite aos potenciais interessados neste certame, mensurar analiticamente a
unidade "conjunto", a qual sintetiza todos os serviços e insumos a serem particularizados na fase
de elaboração de proposta.  

16. A avaliação do custo das obras/serviços, a definição de métodos de execução, a
identificação de todos os seus elementos constitutivos com clareza, a adoção de soluções
técnicas, bem como o orçamento detalhado de seu custo global, são elementos que a lei exige do
projeto básico, e não dos estudos técnicos preliminares.

5. Conclusão

17. Com base no exposto, manifestado nos entendimentos deliberados no item 4
desta instrução administrativa, este colegiado administrativo, conhece da impugnação formulada
pela empresa MPE Engenharia e Serviços S.A, formada pelo CNPJ/MF sob o nº
04.743.858/0001-05, deixando, entretanto, de acolhê-la por não possuir respaldo e motivação
probatória para ensejar a reforma ora pretendida em sede administrativa.

[1]  O texto completo da peça impugnativa da MPE Engenharia e Serviços S.A encontra-se
disponibilizada no site de licitações da INFRAERO, no endereço:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao.

[2] O conceito de empreitada incorporado ao regime de direito público "reside na contratação da
execução de obra ou serviço, sem relação de subordinação ou de dependência (relativa à
autonomia de gestão e instalação da obra ou serviço), com vistas a obter certo resultado.
Funcionando com ou sem a aplicação de materiais, a prestação encomendada no âmbito da
empreitada caracteriza-se pela produção de certo resultado, ainda que tal se dê também sob um
controle sobre os meios (próprio do modus operandi dos contratos administrativos gerais regidos
pela LGL." (MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação
pública. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 195).
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Atenciosamente,

 

HERCULES ALBERTO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

FLAVIA DE MORAES OLIVEIRA
Membro Técnico

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS

RAFAEL REIS YAMAMOTO
Membro Técnico

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS
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